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AS TRANSFORMAÇÕES DO REGGAE JAMAICANO
NO BRASIL: O CASO DO XOTE NORDESTINO

Adriana Fernandes

(EMAC-UFG)

Resumo
O reggae Jamaicano teve uma grande receptividade entre os músicos brasileiros e
uma das primeiras conseqüências dessa interação foi o sucesso do estilo criado  na
Bahia  pelo grupo  Olodum, chamado samba-reggae  nos primórdios dos anos 1980.
No entanto, as influências deste gênero musical não  se  restringiram a este fenôme-
no e vários grupos de rock brasileiro começaram a adotar os padrões  rítmicos  que
caracterizam a “batida” ou a “levada” do reggae.  Além disso, fora do âmbito do
rock ou da  música Afro-Brasileira, surgem, no final dos anos 1990, grupos de
Forró formado por estudantes universitários paulistas que praticam um estilo de
xote nordestino  fortemente  influenciado pela “batida” do  reggae. O presente
trabalho  tem por objetivo analisar  esta  trajetória do Reggae  no Brasil, consideran-
do a migração  musical, a influência do  reggae no rock  brasileiro e no xote nordes-
tino  praticado  na cidade de São Paulo. A questão de  fundo é a formação  de novas
identidades e os significados/conseqüências destas formações no âmbito musical e
das relações sociais.

Palavras-chave: reggae,  xote,  classes sociais
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Resumen
El  reggae  jamaicano  tuvo una gran  receptividad entre los músicos brasileños y
una  de  las primeras consecuencias de esa interacción fue el éxito del estilo creado
en  Bahía  por el grupo Olodum  llamado samba-reggae en  los inicios de los años 80.
Mientras tanto, las influencias de este género musical se extendieron  hasta el rock
brasileño que comenzó a adoptar los  padrones  rítmicos que caracterizan el toque
o la  “levada” del  reggae.  Además, fuera del  ámbito del rock o de la música  Afro-
Brasileña, surgen, a finales de los años 90, grupos de Forró formados por estudiantes
universitarios paulistas que practican un estilo de xote nordestino fuertemente
influenciado por el toque del reggae. El presente artículo tiene por objetivo analizar
esta trayectoria del Reggae en  Brasil considerando la  migración musical, la influencia
del reggae em el rock brasileño, y em el xote nordestino practicado en  la ciudad de
São Paulo. La cuestión de fondo es la formación de nuevas  identidades y  los
significados/consecuencias de estas formaciones en  el  ámbito musical  y  en las
relaciones sociales.

Palabras claves: reggae, xote, clases sociales

Abstract
Brazilian  musicians embraced  the Jamaican reggae enthusiastically, and one of the
first consequences of this interaction was the style created  in  Bahia by  Olodum
group called  samba-reggae in the early 1980s. Nevertheless, the influences of
Jamaican  reggae were not restricted to this case and many groups o Brazilian rock
started to use  reggae’s beat or swing. Beyond that, outside the rock  or  the  Afro-
Brazilian scene, at the end of the 1990s Forró groups of university students  from
São Paulo began to play a style of  Northeastern  xote deeply influenced by
reggae’s beat. This work’s main aim is to analyze the trajectory of reggae in  Brazil,
considering  the musical migration (the Jamaican reggae in Brazil, the North East-
ern xote in São Paulo) and the  human migration (the Northeastern in São Paulo)
represented in a third component: the university student from São Paulo. The
fundamental question is  the formation  of new identities in the elements  involved
and  the meanings and consequences of  these formations in the music and  ethnic
realm.

Keywords: reggae; xote; social strata
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Considerando a ampla popularidade alcançada pelo reggae
Jamaicano no cenário internacional, este trabalho tem por finalida-
de traçar a trajetória deste gênero no Brasil, mostrando como ele
foi paulatinamente integrado à música brasileira e em especial ao
estilo musical chamado de xote, que pertence ao gênero de música
dançante chamado de forró. Neste processo, o próprio reggae ga-
nhou elementos novos quando praticado por bandas de rock brasi-
leiro provenientes da classe média e que fizeram sucesso na mídia
nos anos de 1980 e 90. Num outro contexto, o reggae também vai
influenciar o xote, cuja origem é nordestina, associado às classes
sociais baixas no Brasil. O objetivo deste artigo é apontar as seme-
lhanças e diferenças que vão sendo criadas nos distintos grupos
sociais nos quais estas expressões acontecem e o papel da música
nas relações entre estes grupos.

O reggae nasce no final dos anos 1960 na Jamaica, uma das
ilhas caribenhas, e se torna um hit mundial no início dos anos de
1970. Como gênero musical, o reggae é proveniente de uma longa
linhagem de canções de trabalho e canções religiosas, que depois
se chamou mento, ska, rock steady, e finalmente reggae. Esta li-
nhagem foi fortemente influenciada pela música norte-americana,
como o blues, o swing das big-bands, e depois o rhythm and blues,
o jazz e o rock. A instrumentação do reggae é próxima à de uma
banda de rock em que bateria, guitarra, baixo e percussão são fun-
damentais, podendo também aparecer teclados ou o órgão eletrôni-
co. A tecnologia das gigantes aparelhagens de som (sound systems)
também foi importante para o desenvolvimento do reggae assim
como também do hip hop, visto que era por este meio que a popula-
ção pobre tinha acesso ao que estava sendo produzido externa e
internamente na ilha em termos musicais. É importante notar que o
reggae é uma música da periferia de um centro urbano composta
por migrantes de áreas rurais ou interioranas. Ela é, em suas ori-
gens, praticada por descendentes de negros e, portanto, tem raízes
africanas, e possui forte conteúdo contestador, político, revolucio-
nário e religioso. O reggae é um dos produtos do movimento de
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conscientização negra dos anos de 1970 e teve como seu primeiro
grande ídolo Jimmy  Cliff e mais tarde, o mais famoso deles, Bob
Marley.

Cliff, Marley e todo o movimento reggae estão intimamente
ligados a uma religião chamada de rastafarianismo, que prega uma
revisão da bíblia sob o ponto de vista da etnia negra. É uma religião
messiânica e apocalíptica, no sentido de esperar por um messias,
um salvador e acreditar no dia do julgamento final. Também conta
com elementos distintivos para os seus seguidores como o hábito
de não cortar os cabelos o que dá origem às longas tranças, chama-
das de dreadlocks. Também pratica-se a poligamia e os hábitos
alimentares tendem a ser controlados por uma dieta mais naturalis-
ta na qual não cabe o uso de álcool. Incentiva-se o uso de maconha,
pois se acredita na sua propriedade divina de elevar as mentes e
facilitar a compreensão das coisas, além de alguns efeitos benéfi-
cos à saúde em casos de pequenas enfermidades. A música e a
dança também fazem parte do ritual rastafari e neste aspecto o
reggae seria seu maior expoente. Em certo sentido, é possível dizer
que o reggae e o rastafarianismo Jamaicanos são bem próximos
dos ideais do festival de Woodstock e do movimento hippie dos
anos de 1960 nos Estados Unidos, ligados pela ideologia da liberda-
de, cada um com a sua própria definição do termo.

O reggae chegou ao Brasil não só pelas ondas sonoras, mas
também por intermédio do filme estrelado por Jimmy Cliff, “The
Harder They Come” (traduzido como “Balada Sangrenta” no Bra-
sil), no qual além de personificar um bandido (chamado de Rhygin)
que acabou se tornando um ídolo das massas, também cantava suas
músicas. A trilha sonora do filme é a chave para o sucesso interna-
cional do reggae em torno de 1973. Caetano Veloso, ao retornar do
exílio em Londres, local onde o reggae fez muito sucesso fora da
terra natal, trouxe na bagagem alguns exemplos de reggae como
“Nine out of ten” e “Negra Melodia” de Jards Macalé, este último
já um exemplo de reggae feito no Brasil. Gilberto Gil, ainda mais
que Caetano Veloso, irá se envolver com o reggae, a ponto de em
1978 gravar uma versão de “No Woman, No Cry” sucesso de Bob
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Marley, com o título de “Não Chore Mais” e em 1980 fazer uma
turné pelo Brasil com Jimmy Cliff e começar a usar as tranças nos
cabelos, embora sem adotar a religião. Existe, no entanto, um local
no Brasil onde o reggae jamaicano é a música popular da cidade:
São Luís do Maranhão. Lá existe o grupo chamado de Tribo de Jah,
formado por integrantes brancos e negros onde todos, com exce-
ção do líder, são cegos. Talvez o fato de o Maranhão ser o estado
mais pobre do Brasil explique esta aproximação com o reggae, e
esta música, feita naquela cidade, é para consumo interno, sendo
raramente conhecida no resto do país. Convém ressaltar que, com
exceção do pessoal da Tribo de Jah, tanto Caetano Veloso como
Gilberto Gil são dois importantes músicos no Brasil que encabeça-
ram um movimento musical de vanguarda no final da década de
1960, o tropicalismo. Portanto, o fato de que eles “trouxeram” o
reggae para o Brasil já, de certa forma, garantiu o seu sucesso e
sua aceitação entre os jovens de classe média (fãs e não-fãs de Gil
e Caetano) e produziu um impacto inicial nesta classe social no
Brasil, diferente da classe social de origem do reggae. Talvez seja
esse um dos fatores importantes nas transformações que o reggae
irá sofrer no Brasil: a sua mudança de classe social e, portanto, de
visão de mundo dos seus produtores, alem é claro da óbvia mudan-
ça de nacionalidade e dos mais diversos elementos que irão inte-
grar esta aclimatação.

Na década de 1980 o reggae é uma importante influência no
rock brasileiro e bandas como Paralamas do Sucesso, Cidade Ne-
gra, e já em 1990 o grupo Skank, estabelecem a versão brasileira
do reggae. O caráter revolucionário, político e principalmente reli-
gioso do reggae jamaicano é perdido, assim como o fator étnico
negro, pois, das bandas mencionadas, apenas Cidade Negra possui
entre os seus integrantes músicos negros. A questão étnica e seus
aspectos políticos são mencionados raramente nas letras ou nas
posturas destes grupos.  Por outro lado, este fator étnico é extre-
mamente presente na versão samba-reggae, criada pelo grupo ne-
gro Olodum em Salvador, na Bahia. Mas, tanto no caso das bandas
de rock como com o Olodum, o reggae Jamaicano é digerido de
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forma diferente pelos seus praticantes e a questão rastafariana é
colocada de lado nos dois casos. Em ambos os gêneros, o fator
revolucionário foi amenizado para uma forma de denúncia social
sem maiores conseqüências e finalmente nos anos 1990 a temática
volta-se para versos de amor, mais do que qualquer outro tema,
considerando os dois principais grupos de sucesso na mídia: Os
Paralamas do Sucesso na década de 1980 e o grupo Skank na dé-
cada de 1990.

A produção musical do grupo Paralamas do Sucesso é um
bom exemplo de como o reggae vai sendo integrado ao rock brasi-
leiro e de sua difusão pela mídia para as outras classes sociais. Os
Paralamas do Sucesso foram conhecidos no começo da década de
1980 como uma banda de ska-reggae e só depois é que passam a
ser rotulados de rock brasileiro pela mídia e pelo público. O reggae
no repertório do Paralamas é bastante presente e facilmente
identificável auditivamente. No entanto, existem pequenas varia-
ções nos elementos presentes, sejam eles de timbre, rítmicos, har-
mônicos, melódicos, ou poéticos, e somando-se a estas pequenas
variações ainda existe o fator da performance, o suingue dos músi-
cos da banda que dão ao todo uma configuração “brasileira” de
reggae, influenciada pela vivência musical “diferente” dos músicos
envolvidos. A forma mais evidente de ligação entre o reggae dos
Paralamas e o reggae jamaicano está na insistência temática sobre
questões sociais que só serão um pouco amenizadas nas produções
de meados da década de 1990. Mas eu posso afirmar que existe
um aspecto de denúncia social às vezes velado, às vezes explícito
que é característico da banda. Por exemplo, o disco Selvagem de
1986 que vendeu setecentas mil cópias tem títulos como “Alaga-
dos”, “Teerã”, “A Novidade”, “Selvagem”, dentre outros, cujo con-
teúdo das letras é claramente de denúncia e questionamento do
status quo.  Considerando a venda deste disco é possível dizer que
principalmente por meio do Paralamas o reggae começa a se infiltrar
nas várias classes sociais brasileiras e se “aclimatar” ainda mais.
Convém enfatizar que o grupo Paralamas é formado por jovens de
classe média e seu fazer musical se estabelece no horizonte da sua
classe social e, a adesão ao reggae jamaicano se dá por uma das
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características desta classe: o cosmopolitismo, a tendência a se atu-
alizar e a se comungar com as culturas cosmopolitas
transnacionalmente. Portanto, o fato de um grupo de jovens, bran-
cos, classe média, brasileiros se identificarem com um produto cul-
tural negro, classe baixa, jamaicano, mas que está fazendo sucesso
internacional não é paradoxal e sim produto da nossa atualidade.

Já com o grupo Skank, também formado por jovens, bran-
cos, classe média, que começa a fazer sucesso na década de 1990,
a tendência é minimizar e combinar a influência do reggae, mistu-
rando-o com outros estilos e gêneros musicais. O conteúdo das
letras varia principalmente entre temas “brincantes”: “É Uma Par-
tida de Futebol”(1996), inconseqüentes e românticos: “Garota Na-
cional”, “Tão Seu”(1996), existindo alguns poucos exemplos de
temáticas sobre questões sociais: “Sem Terra”(1996), que têm como
uma de suas influências o grupo  Os Paralamas do Sucesso.

É neste aspecto que o reggae, agora abrasileirado, irá se
aproximar de um outro tipo de música: o xote nordestino, estilo bra-
sileiro de música dançante. O xote nordestino integra um gênero
musical chamado de Forró que abriga vários estilos dançantes e
que têm em comum uma temática relacionada ao grupo social de
onde procede esta música. Os habitantes do interior da região nor-
deste do Brasil que migram para os grandes centros urbanos do
país como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília em busca de melho-
res condições de vida. Portanto, um estilo ligado às classes sociais
baixas. Neste sentido, o xote e o reggae Jamaicano já estabelecem
pontos de contato: ambos estão ligados a grupos marginalizados
pela sociedade que migraram para as grandes cidades. Além disso,
embora os nordestinos não pertençam a nenhum grupo religioso em
particular praticam um tipo de catolicismo popular messiânico e de
caráter apocalíptico, assim como no rastafarianismo. No que diz
respeito à música, tanto o xote quanto o reggae têm um forte com-
ponente corporal, dançante, elemento que também está presente
no rock brasileiro e principalmente nas duas bandas citadas acima.

O xote é divulgado no Brasil principalmente a partir de Luiz
Gonzaga (1912-1989) no final dos anos 1940 e ainda quase toda a
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década de 1950. As temáticas dos xotes de Gonzaga são o amor e
as relações amorosas, sob o ponto de vista dos nordestinos, e, por-
tanto as metáforas e imagens evocadas estão fortemente associa-
das ao estilo de vida e meio ambiente de origem destas pessoas. A
instrumentação deste tipo de música brasileira baseia-se no acordeon
(de botão ou de teclado), na zabumba (um tambor largo com duas
faces para percussão com baquetas) e no triângulo. Baixo elétrico,
guitarra e até mesmo bateria foram acrescentados mais tarde. Como
o reggae, o xote é uma musica de andamento mais lento e em am-
bos os casos o contratempo (upbeat), ou seja, os intervalos entre as
pulsações (beats), são bastante enfatizados, quer seja pela zabumba
e o acordeon, no caso do xote, quer seja pela guitarra, no caso do
reggae. Este aspecto rítmico também é marcado na interpretação
dos versos pelo cantor, dando ao xote um balanço/swing que tam-
bém é encontrado nas interpretações do reggae jamaicano e brasi-
leiro.

A popularidade deste tipo de música no Brasil entre as ca-
madas menos abastadas da população levou à criação, a partir de
1965, de Casas de Forró, ou seja, espaços urbanos, com estrutura
de nightclub onde esta música, executada ao vivo para se dançar
são praticados regularmente nos finais de semana por um público
formado principalmente de migrantes nordestinos da classe traba-
lhadora. Segundo informantes da pesquisa de campo que eu condu-
zi estudando o Forró, o xote é um dos estilos preferidos nestes es-
paços para dançar e é considerado o “bolero” do nordeste, pois fala
de amor, de paixões avassaladoras e amores proibidos (FERNANDES,
2005: 48). Em 1973, Gilberto Gil, músico pop e, portanto alinhado
com as tendências internacionais, grava uma composição de
Dominguinhos e Anastácia chamada “Eu Só Quero um Xodó” no
estilo de xote, mas já influenciado pelo reggae jamaicano, com um
swing e uma ênfase no contratempo dado pelo acordeon e pela
guitarra (uma combinação produto da hibridação xote/acordeon-
reggae/guitarra). Aqui, como na maioria dos xotes, a temática dos
versos é o amor. Em 1975, é lançado um outro sucesso de xote,
“Severina Xique-Xique,” composto e interpretado por um músico
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nordestino dentro da estética do Forró, Genival Lacerda.  Diferen-
temente dos outros, este xote inaugura um estilo cômico, cheio de
humor e malícia nos versos de duplo sentido que serão bastante
explorados pela mídia na década de 1980, mas ainda dirigido ao
público nordestino, migrante e residente nas grandes cidades. Nes-
ta interpretação não se pode perceber ainda a absorção do reggae
pelos músicos nordestinos.

Somente na década de 1990 que a ligação entre xote e reggae
brasileiro se dará de forma mais explícita, por um estilo de Forró
chamado de Forró universitário, freqüentado por estudantes e ani-
mado por músicos nordestinos. Um dos primeiros espaços que irá
acolher e tentar comercializar este novo Forró é o Projeto Equilí-
brio, no bairro de Pinheiros em São Paulo. O proprietário, professor
de educação física, tinha objetivos sociais além de financeiros com
esta empreitada. Em entrevista concedida à autora (em 2000/2001),
o professor explica que o espaço tentava oferecer ao grupo de
jovens adolescentes/universitários uma convivência social mais
engajada, onde música, dança, capoeira e outras manifestações
populares pudessem ser vivenciadas e ao mesmo tempo uma cons-
ciência social e ambiental pudesse ser discutida abertamente assim
como temas da atualidade e da realidade daqueles jovens pudes-
sem ser expostos livremente, tais como drogas, sexo, violência, dentre
outros. Ele também me informou que o nome “forró universitário”
para caracterizar o Forró praticado no espaço, teria sido criado lá
dentro, com o fim de se diferenciar do Forró nordestino, estereoti-
pado por imagens de violência e vulgaridade. Ou seja, tentando se
livrar de um preconceito cria-se outro, porque ao invés de incluir,
exclui tanto quanto o outro. Por outro lado, os objetivos sociais do
proprietário do Projeto Equilíbrio se aproximam dos ideais de liber-
dade e atividade social dos rastafaris.  Mais tarde, eu pude partici-
par de uma comemoração dos quinze anos de existência do Proje-
to. Lá eu pude observar, além da prática do Forró, um grande nú-
mero de participantes ligados ao reggae, normalmente pelo uso de
camisetas com imagens ou com o nome de Bob Marley, muitos
deles usando dreadlocks, e outros usando as boinas coloridas que
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Marley também usava.
 Na música, os estudantes que freqüentavam os Forrós uni-

versitários para dançar, passam a formar as suas próprias bandas e
tocar as suas próprias composições de Forró, onde o estilo mais
tocado e apreciado é o xote. No entanto, este xote é um xote-
reggae, pois possui elementos tanto de uma estética como de outra
e ainda adiciona a própria estética daquele grupo social, que não é
de nordestinos migrantes, e nem de jamaicanos ou rastafaris, mas
de uma classe média, universitária, branca e que de maneira algu-
ma é marginalizada pela sociedade. Muito pelo contrário, ela repre-
senta o status quo e é ela quem marginaliza os outros grupos. A
instrumentação alia o acordeon, a zabumba, o triângulo com a gui-
tarra e o baixo elétrico e percussão de efeito, portanto, a banda de
reggae e a banda de Forró estão acopladas no palco. O amor abor-
dado nas letras é o amor adolescente, passageiro, fortuito, vivido
nas férias de verão em praias paradisíacas, ou interrompido por
viagens internacionais ou por uma noite de sexo fácil. Ou seja, ex-
pressa a visão de mundo do grupo social ao qual pertence. Mas,
esse xote-reggae também vai cair no gosto dos músicos nordesti-
nos que eram os principais atores sonoros, os “âncoras” do forró
universitário. E assim completa-se o círculo: xote e reggae estabe-
lecem um encontro orgânico no Brasil quando produzidos por músi-
cos de classe baixa, da periferia urbana, migrantes, e marginaliza-
dos, ainda que, este encontro já tenha sido “filtrado” pela classe
média. O xote produzido pelos nordestinos e influenciado pelo reggae
agrega elementos extra-musicais que revigoram o seu valor estéti-
co e social. Com isso, se produz uma comunhão entre os grupos
migrantes, marginalizados das classes baixas jamaicanas e brasilei-
ras. É uma experiência de globalização (no sentido de “intensifica-
ção das interligações entre sociedades” (CANCLINI 2003: 11) reali-
zada pela música mas não de forma apreciativa apenas, e  sim de
forma atuante e re-significante, como se o ponto comum contextual
permitisse a continuidade e fluência da trajetória do reggae em ou-
tro espaço, ou melhor, em espaço ampliado, global.
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Desta forma, a trajetória do reggae no Brasil desemboca
em várias facções de acordo com a classe social. Quando o reggae
é absorvido pela classe média pode gerar uma nova modalidade de
rock brasileiro ou um estilo de forró universitário (o xote-reggae).
Quando é absorvido pela classe baixa, a relação do xote e do reggae
acontece de forma mais integrada e mais profunda, já que, além da
sonoridade, existem mais elementos em comum entre eles.  Embora
tanto o xote quanto o reggae tenha origem em grupos
marginalizados, quando são adotados pela classe média e
cosmopolita lá se transformam em expressão daquela classe
hegemônica, marginalizando novamente os seus progenitores. Mas
este processo é um moto contínuo e ambos voltam para as suas
classes de origem e são reformulados, revigorados, mas
preservando-se a identidade de cada um dos grupos aqui estudados
e conseqüentemente a sua expressão musical. As mudanças e
adaptações que vão surgindo na expressão musical são
conseqüências das experiências do grupo social ao qual esta
expressão pertence e podem promover outros tipos de mudanças
como, por exemplo, uma maior conscientização das relações sociais
e da questão da marginalização que poderão ser repensadas a partir
desta convivência dos grupos. Uma contribuição importante deste
pequeno estudo é que se pode perceber por este exemplo que o tão
falado processo de globalização já está em curso e, provavelmente
há muito tempo, ou talvez, sempre existiu, apesar de alguns séculos
de nacionalismo. Por outro lado, muito dificilmente uma expressão
musical, seja o xote ou o reggae, pode sozinha conduzir esta
globalização ou modificar esta situação de marginalidade que
envolve vários fatores da vida social como poder aquisitivo, capital
cultural, relações de poder, dentre outros. No entanto, é inegável
que, se este processo de repensar as relações de poder toma lugar,
a música e a dança propiciam um ambiente em que estas serão
melhor digeridas e absorvidas, pois a música e a dança constituem
modos distintos de pensamento e de elaboração de novos
conhecimentos paralelos às elaborações verbais.
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