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Debaixo do barro do chão da pista onde se     

dança 

Suspira uma sustança sustentada por um 

sopro divino 

Que sobe pelos pés da gente e de repente 

se lança 

Pela sanfona afora até o coração do menino 

 

Debaixo do barro do chão da pista onde se 

dança 

É como se Deus irradiasse uma forte 

energia 

Que sobe pelo chão 

E se transforma em ondas de baião, xaxado 

e xote 

Que balança a trança do cabelo da menina, 

e quanta alegria! 

 

De onde é que vem o baião? 

Vem debaixo do barro do chão 

De onde é que vêm o xote e o xaxado? 

Vêm debaixo do barro do chão 

De onde vêm a esperança, 

a sustança espalhando o verde dos teus 

olhos pela plantação? 

 

Ô-ô 

Vêm debaixo do barro do chão 

 

 (De Onde Vem O Baião, Gilberto Gil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

RESUMO  

 

 

Nosso trabalho apresenta o forró como movimento cultural brasileiro e 

procura apreender alguns significados que o gênero incorpora hoje através de 

diferentes grupos sociais no Rio de Janeiro. O enfoque principal da pesquisa é 

o forró universitário que surge após a partida de Luiz Gonzaga e a dança 

distinta que foi desenvolvida para o estilo no Sudeste. A principal metodologia 

adotada foi a observação da realidade a partir de uma particular inserção de 

campo, no caso, da unidade de Niterói da escola de forró Pé Descalço nos 

anos de 2015 à 2017.   

Palavras-chave: forró, forró universitário, Pé Descalço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

 

Our work presents the forró as a Brazilian cultural movement and aims to 

understand some of the meanings that this musical genre incorporates today 

throughout different social groups in Rio de Janeiro. The main focus of the 

research is the “forró universitário” that appears after the death of Luiz Gonzaga 

and the distinct dance that was developed for the style in the Brazilian 

Southeast. The main methodology adopted was the observation of the reality 

from a particular field insertion, in this case, of the Niterói unit of the school of 

forró Pé Descalço from the years of 2015 to 2017. 

 

Keywords: forró, forró universitário, Pé Descalço. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O salão está à meia luz. Unidos num abraço por inteiro, como uma 

alegoria xifópaga, dois corpos movem-se em ritmo lento, cadenciado e preciso, 

compartilhando reciprocamente hálitos, cheiros, suores e sensações.  De olhos 

fechados, o casal se desloca suavemente como um único corpo, tamanho é o 

entendimento. Mal se conhecem, e isso não é problema, pois estão atuando de 

acordo com os códigos sociais estabelecidos para aquele ambiente. A sanfona 

desenha, e o triângulo e a zabumba marcam o xote, que não só autoriza, mas 

solicita, a presença dos pares dançantes no salão. Alguns minutos depois, ao 

fim da canção, as duplas desassociam-se e aos poucos, se reconfiguram em 

novos pares, para outra dança.  Desta vez, o volume único se divide em dois e 

ao ritmo do baião, executam movimentos complementares com evoluções 

rápidas de pernas, quadris e braços, desenhando a música no ar, novamente 

como a interação de um único corpo.  

A cena foi observada em um salão de um forró que acontece 

semanalmente em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, mas pode ser vista 

atualmente em qualquer metrópole brasileira. Observa-se a manifestação de 

um movimento urbano, focado na dança social, que se apoia em modelos 

musicais do forró tradicional protagonizado por célebres nomes como Luiz 

Gonzaga e Jackson do Pandeiro desde meados do século XX.  Hoje, o forró 

ganhou espaço em todas as regiões do país, principalmente no Sudeste, e é 

visto no exterior como marca de brasilidade. O cenário do forró universitário, 

objeto de interesse maior desta pesquisa, tem espaço consagrado na agenda 

de lazer do Rio de Janeiro garantido por um público fiel que tem o forró como 

paixão, incluindo esta pesquisadora que aqui escreve.  

Como quaisquer manifestações culturais, a música e a dança social 

estão em constante transformação. Caracterizam-se por contínuas mudanças, 

incorporando assim, novos modos de expressão, novas práticas e novos 

significados. As danças de salão brasileiras descendem em boa parte das 

danças de salão da Europa e já vai um tempo que ser civilizado era ser 

europeizado, mas saber dançar simboliza até hoje status. Dominar um 

repertório de técnicas insere a pessoa num círculo social próprio com códigos 
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específicos para determinado grupo. Dançar demanda um conhecimento não 

só dos movimentos, tempos, variações e enfeites, mas também das regras 

implícitas que são primordiais para que duas pessoas, por vezes 

desconhecidas entre si, concordem em unir seus corpos numa dança.  É muito 

mais do que simplesmente se movimentarem segundo os princípios de 

estímulos e respostas conhecido por ambos. Há a questão da proximidade dos 

corpos, dos cheiros, do suor, do hálito, do toque, do calor da pele do outro, os 

olhares, e as expressões durante uma dança. Os atores e as interações sociais 

se enriquecem de significados nas representações do “self dançarino” que se 

expressa nos salões, considerando as teorias sociológicas de Erving Goffman 

(1999).  A partir dessa multiplicidade de olhares, a dança a dois pode ser vista 

como um rico campo para o estudo social-antropológico.  

O interesse deste estudo é apreender alguns significados que o forró 

incorpora hoje como movimento cultural, percebido e acolhido por diferentes 

grupos sociais de maneiras distintas no Rio de Janeiro. Pretendo também 

assinalar o forró como instrumento de identificação desses grupos, com 

especial foco nos jovens das áreas metropolitanas. Em maioria de classe 

média, esses jovens não se enquadram dentro de tradições familiares de 

vivência com a música regional e não são herdeiros de nenhum legado 

histórico de identidade com o nordeste. No entanto, incorporam o forró em suas 

práticas sociais regulares. Este fato nos traz a reflexão de que, ao contrário do 

que se crê no senso comum, a identificação com o forró não parece acontecer 

em função de um regionalismo nordestino dado, mas a partir de ligações 

simbólicas construídas e apreendidas no curso de nossas vivências sociais. 

No próximo capítulo apresentaremos a relevância do forró para a 

investigação social, assinalando seu nascimento como produto identificado 

com o nordeste do Brasil, a influência de Luiz Gonzaga neste processo, a 

trajetória do estilo enquanto movimento cultural e os subgêneros que hoje 

coexistem.    No terceiro capítulo mostraremos os lugares do forró nas cidades 

do Rio de Janeiro e Niterói, as formas de apropriação e os grupos sociais que 

frequentam tais espaços. No quarto capítulo traremos o relato da experiência 
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etnográfica praticada na escola de dança Pé Descalço especializada em forró, 

e no quinto capítulo traremos as considerações finais do trabalho.  

 

2. O FORRÓ 

 

 

“(...) A cultura ferve, o amor se vive  

Não à violência, hoje eu quero é paz  

O forró já um movimento social  

É cultural e é verdadeiro  

O forró já um movimento social  

É cultural e é brasileiro” 

 

(Berimbauê Balance- Cacá Lopes / Prof. 
Wagner) 
 
 
 

2.1. Aproximação com o tema e a abertura do campo 

 

Pesquisar sobre forró dentro das ciências sociais traz algumas 

dificuldades em função de serem exíguas as pesquisas anteriores na área. As 

referências encontradas com temáticas de outros gêneros musicais como o 

samba, e ainda, outros estudos direcionados ao forró em outras áreas de 

conhecimento serviram de apoio a esta pesquisa. A principal metodologia 

adotada aqui foi a etnografia, a observação da realidade a partir de uma 

particular inserção de campo, no caso, da unidade de Niterói da escola de forró 

Pé Descalço.  As técnicas utilizadas foram a observação participante nas aulas 

de dança e em lugares distintos onde se dissemina a cultura do forró, 

pesquisas na internet, e entrevistas abertas. Como suporte teórico, foi realizado 

um levantamento bibliográfico incluindo artigos, livros, filmes e apresentações 

online. Como afirmam Gonçalves e Osório (2012, p13), “os estudos sobre 

dança agregam interesses diversos, com caráter transdisciplinar e abertos a 

recortes e caminhos metodológicos variados.” Assim, as reflexões contidas 

nesta pesquisa se concentram nas ciências sociais, e ainda se fluidificam na 

história, na música, na geografia, na educação física, na psicologia, na filosofia 

e onde mais for possível pisar com minha sandália rasteirinha de forrozeira no 

pé.  
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As sociedades se arranjam ao longo do tempo histórico exercendo suas 

ações e tensões internas e externas e o pesquisador social, como qualquer 

ator de tal sociedade, participa desse processo como peça intrínseca, 

vivenciando e experimentando os processos da cultura local. O interesse por 

determinado tema se constitui primeiramente a partir de um conhecimento 

prévio que o pesquisador obteve em suas experiências de vida. Mas o 

interesse não parece depender apenas da importância do objeto. Este deve 

“tocar”, ou em outra palavra, afetar o pesquisador para que seja disparado o 

gatilho do interesse em aprofundar o conhecimento. Minha história se inicia há 

três anos, quando me matriculei numa escola de dança de salão, interessada 

em aprender alguns passos de forró, que já era um tipo de música pelo qual eu 

nutria grande simpatia. Outro aspecto a ser observado era que naquela altura 

me interessava conhecer pessoas novas e socializar, pois realizo meu trabalho 

em casa, sem a presença diária de pessoas para conversar. No estúdio de 

dança de salão do meu bairro, entrei em contato com a dinâmica muito bem 

estabelecida que acontece entre as escolas de dança da cidade e um mundo 

novo se abriu à minha frente. Toda semana havia baile. Algumas academias 

frequentam os bailes das outras; há escolas amigas e outras concorrentes 

veladas que apenas se respeitam na esfera social. Conheci muita gente e me 

inscrevi em outras modalidades de dança. Na época acreditava que iria 

conhecer muitas pessoas de idade madura, gente já estabilizada 

financeiramente e com algum tempo livre que estivesse utilizando a academia 

para socializar e se divertir relaxando do stress inevitável da vida urbana. Claro 

que este perfil estava presente. No entanto, logo outro grupo que me causou 

maior interesse. Eram mais jovens, rapazes e moças, exímios dançarinos, que 

muitas vezes se ocupavam como professores das turmas iniciantes. Meninos e 

meninas de dezesseis anos em diante que além de dançarem muito bem, 

estavam completamente inseridos no universo das regras implícitas dos salões 

de dança. Aos poucos fui entendendo que este era o grupo de bolsistas. Gente 

que não pagava e nem recebia dinheiro para dançar. Tinham o compromisso 

de estarem presentes nas aulas a fim de formarem pares com os alunos 

pagantes. Em recompensa pelo trabalho, recebiam aulas de dança até se 

tornarem avançados.  Sobre eles, Veiga (2014, p.2) escreve que “A simples 
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existência desse novo grupo social passou a redefinir as formas de 

sociabilidade nas academias e nos salões, a partir da década de 1990”. 

Interagindo com esse grupo fui iniciada no circuito de dança de salão do Rio de 

Janeiro, e logo delimitei minha preferência pelas rodas de forró. Assim, um dos 

bolsistas me apresentou um grupo de dança específico para o gênero, a escola 

de forró Pé Descalço, que por suas características distintas, viria a me 

despertar interesse de pesquisa sociológica. A abertura do campo se deu sem 

dificuldades, a partir do momento que decidi me integrar ao grupo fazendo as 

aulas, e depois que participei de um “exame de colar”, evento realizado como 

rito de passagem para graduações mais avançadas nas técnicas de dança do 

grupo.  Repito aqui Ipsis litteris as palavras de meu professor orientador: 

percebo mais que o tema escolheu o pesquisador do que o contrário. (VEIGA, 

2011, p.5) 

 

2.2. Mas afinal de contas, quem é esse tal de Forró? 

Desde as primeiras décadas do século XX o forró se estabeleceu como 

um símbolo de identidade nordestina e ao longo do tempo multiplicou suas 

formas de ocupar o imaginário simbólico dos grupos por onde passeia no Brasil 

e mundo afora. A primeira questão que se impõe aqui é compreender a 

abrangência de significados que o forró construiu ao longo da sua existência. 

Afinal, o que é forró? A expressão polissêmica admite sentidos diferentes, de 

acordo com o contexto da frase. “Forró” pode ser uma festa, um tipo de música 

ou uma maneira de dançar. Seja qual for a interpretação que se deseje dar ao 

termo, todas elas estão envoltas num círculo de valores relacionados com a 

alegria e com o divertimento. Atualmente, a origem mais aceita da palavra forró 

deriva do termo “forrobodó”, de acordo com o proposto por Câmara Cascudo, 

em seu Dicionário do Folclore Brasileiro (2012, p. 413). Para o autor, a 

expressão forrobodó já era usada no século XIX e seus significados remetem à 

confusão, festa com musica e bebida, arrasta pé e só combina com diversão. 

No entanto, hoje não é qualquer festa que pode adotar o nome de forró. Para 

tal, é necessário que seja uma festa dançante, com música ao vivo ou 

mecânica, não importa; o que conta mesmo é o tipo da música que se toca. As 

músicas devem ser forrós, ou seja, qualquer ritmo nordestino consagrado na 
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cultura popular. Draper entende que o forró é o resultado de uma grande 

síntese de várias tradições étnicas e musicais do Nordeste. “O gênero é uma 

mistura de vários estilos como xote, maracatu, xaxado, baião e coco (...)” 

(2014, p183). Atualmente os mais executados nos salões do Rio de Janeiro 

são o baião e o xote. Na pista, os casais dançam agarrados ou fazem 

evoluções a dois, praticando os passos mais tradicionais ou mais hibridizados 

com outros estilos de dança o que acontece de acordo com a linguagem 

corporal enfatizada em cada escola de dança.  

Em setembro de 2015 foi realizado o Encontro Nacional para 

Salvaguarda das Matrizes do Forró, na cidade de João Pessoa com o intuito de 

se discutir o processo de reconhecimento do forró como Patrimônio Cultural 

Imaterial do Brasil. O procedimento é complexo, pois o pedido de registro deve 

ser feito pela comunidade detentora do bem, que não está familiarizada com a 

importância deste reconhecimento. Além disso, há  muitos aspectos a serem 

considerados (música, dança, artesanato, costumes) conforme explicitado na 

Carta de Diretrizes para Instrução Técnica do Registro das Matrizes do Forró 

como Patrimônio Cultural do Brasil: “A Instrução Técnica do Registro das 

Matrizes do Forró deve contemplar toda complexidade das matrizes do forró. 

As matrizes envolvem gêneros musicais (baião, xote, xaxado, arrasta-pé, rojão, 

etc.) e também danças, festas, modos de fazer instrumentos musicais, lugares 

especiais onde tais referências culturais são mais simbólicas, etc.” 

 

2.3.  Forró: identidade nordestina?  

É fato que o forró ocupa lugar de destaque como manifestação cultural 

da região nordeste do país. De acordo com Durval Muniz de Albuquerque Jr., o 

nordeste com todos os símbolos e estereótipos que lhe foram atribuídos é uma 

invenção recente. O termo nordeste passa a circular somente na primeira 

década do século XX e a própria divisão regional atual data do ano de 1970. 

Antes, havia a identificação apenas com o que era o norte e o sul do país. O 

discurso regionalista inventado como identidade unificadora para uma região 

recém-delimitada se impõe como verdade por repetição de uma série de 
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imagens mentais. A seca e o fato de existir uma cultura única foram os dois 

pontos que nortearam a construção desse imaginário que atendeu às elites 

locais em declínio econômico com o avanço da cultura do café no Sudeste no 

século XIX. Obviamente, a região é heterogênea e nenhuma descrição 

unificadora poderia contemplar a realidade, nem social, nem física, nem 

geográfica, muito menos, cultural. Em entrevista para a RTV Caatinga Univasf, 

Durval Muniz fala que como consequências da invenção do nordeste, foi 

cristalizada a ideia de que região vive no passado, na tradição, com paisagem 

rural, não urbana, afeita a uma cultura conservadora, folclórica e artesanal.  

Esta imagem do nordeste que é reproduzida até hoje foi aproveitada pela 

indústria fonográfica num momento de sensibilidade nacionalista. “A música 

produzida pelas camadas populares adquire nova importância num momento 

em que a preocupação com o nacional e com o popular passa a redefinir toda a 

produção cultural e artística.” (ALBUQUERQUE JR, 2011, p.173) 

Paralelamente, a partir dos signos construídos, a atuação de um homem foi 

fundamental para que o forró, ou melhor, o baião despontasse como sucesso 

no Brasil e até no exterior como representante de cultura nacional. 

 

2.4. O rei do baião 

Impossível falar em forró e não pensar Luiz Gonzaga. Músico 

pernambucano, filho de Januário, sanfoneiro de oito baixos. Nascido em Exu 

ficou conhecido como “o rei do baião” e levou a voz do sertão para onde estava 

concentrada, naquele momento, a produção industrial da cultura, ou seja, o Rio 

de Janeiro. Um pouco mais tarde, Luiz Gonzaga assumia sem modéstia a 

paternidade do baião. Em explicação à Macksen Luiz do Jornal do Brasil, Luiz 

Gonzaga fala que “O Baião como entendemos hoje não existia. Posso dizer 

que fui seu criador” (MARCELO; RODRIGUES, 2012 p.23).  Seu parceiro, o 

advogado Humberto Teixeira, já diria: “Eu e Luiz sabíamos dele e resolvemos 

divulgá-lo no Rio. Não fomos nós que o criamos, apenas lhe demos uma 

roupagem. Mostramos um ritmo secular aos brasileiros das grandes cidades. 

Nós urbanizamos o baião.” (MARCELO; RODRIGUES, 2012 p. 22). Essa 

afirmação me soa bastante concisa visto que naquele momento a dupla estava 
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no centro político do país, de onde partiam os controles e a distribuição da 

indústria da cultura nacional. Ainda acho relevante mencionar a observação de 

Marcelo e Rodrigues que àquela altura, “o público andava carente de 

novidades, quer no que se refere ao ritmo, quer com relação a uma temática 

nacional, e ainda no tocante a interpretação, pois a sofisticação a que se 

entregavam os cantores da época não tinha condições de competir com a 

singeleza proposta por Luiz Gonzaga.” (2012 p. 22). Meu interesse não é 

examinar a paternidade do baião via exame de DNA, mas reconhecer que “pai 

é quem cria” e Luiz Gonzaga protagonizou uma jornada de criação de símbolos 

que consagraram o forró como a linguagem própria de uma região, e por isso, 

merece reconhecimento nacional.  

 

“Eu vou mostrar pra vocês 

Como se dança o baião 

E quem quiser aprender 

É favor prestar atenção” 

Baião - Humberto Teixeira/ Luiz Gonzaga 

 

A trajetória de Luiz Gonzaga com o forró começa desde criança no 

sertão pernambucano, onde ele acompanhava o pai que embalava festas com 

seu fole de oito baixos (MARCELO; RODRIGUES, 2012, p. 18). Gonzaga 

iniciou carreira militar no exército em 1930, mas quando conseguiu comprar 

sua sanfona, foi para o Rio de Janeiro e começou a tocar e cantar pelos bares 

do Mangue, na zona portuária movimentada por marinheiros e estrangeiros 

dispostos ao lazer. No repertório, executava boleros, valsas e foxtrotes até ser 

abordado por um grupo de jovens cearenses que o desafiaram a tocar a 

música do sertão. Há quase uma década longe das harmonias sertanejas, 

relembrou temas da terra natal e se libertou da música estrangeira que lhe 

garantia a sobrevivência.  Participou, não pela primeira vez do programa de 

calouros de Ary Barroso na rádio, mas daquela vez com outro sotaque musical, 

recebendo nota máxima. A partir daí começaram suas participações nas rádios 

cariocas e gravou suas primeiras canções instrumentais. Isso foi em 1941, ano 

em que efetivamente Luiz Gonzaga começou sua carreira, assinando contratos 

e gravando suas músicas. Inspirado pelo sucesso do sanfoneiro Pedro 



19 

 

   

Raimundo que se vestia a caráter, de bombacha, enaltecendo o sul do país, 

Gonzaga se decidiu: “-Ele canta muito bem o sul, eu vou cantar o norte. Ele é 

gaúcho, vou ser cangaceiro.” (MARCELO; RODRIGUES, 2012, p.32). Segundo 

Draper, é possível perceber neste gesto “a natureza da simbolização inicial do 

forró” (2014, p.46), desenvolvendo um poderoso imaginário simbólico, a partir 

do qual músicos nordestinos começaram a ser capazes de desenvolverem 

suas carreiras profissionais dentro do gênero (p.47). Assim, Gonzaga buscou 

com esforço consciente, símbolos que o associassem ao “Norte”, adotando 

definitivamente ritmos, letras e vestimenta que o representassem. Em sua fala, 

o norte, seria em referência à terra natal, no sertão pernambucano, na região 

nordeste do país. O baião estava identificado com uma realidade regional, 

rural, de atraso e pobreza.  

Apesar de autodidata, Luiz Gonzaga utilizava recursos sonoros 

sofisticados em suas composições, que reforçavam o clima de tristeza nas 

sequências melódicas combinadas com as letras que cantavam o solo rachado, 

a fome e a tristeza pelas perdas na seca do sertão.  

 

“Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão” 

 

(Asa Branca - Luiz Gonzaga e Humberto 
Teixeira) 

 
 

Em meados dos anos 50 o baião já não satisfazia as necessidades da 

indústria fonográfica que procurava outro produto de acordo como as novas 

estratégias políticas do país. O objetivo naquele momento era a modernização 

e a industrialização. Como produto de consumo, o forró saiu de moda abrindo 

espaço para a moderna bossa nova e posteriormente, para a jovem guarda. 

Draper (2014, p.35) identifica três fases distintas de popularidade para o forró.  

A primeira delas, durante o apogeu das carreiras de Luiz Gonzaga e Jackson 

do Pandeiro, quando a música regional se estabelece nas rádios cariocas. Com 

a ascensão da bossa nova, o estilo fica mais contido na própria esfera regional, 

quando há um declínio de popularidade.  A segunda fase seria a promoção do 

estilo através de uma nova geração de músicos regionalistas como Elba 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Teixeira
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Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho que coincide com a reaproximação de 

Luiz Gonzaga e seu filho, Gonzaguinha. Num terceiro momento, com a morte 

do “rei do baião”, o autor afirma que acontece divisão do forró em três 

subgêneros. “Quando da morte de Gonzaga em 1989 o gênero alcançou um 

nível de diversificação nunca visto antes, a ponto de desenvolver três 

subgêneros distintos: eletrônico, tradicional e universitário.” (DRAPER, 2014, p. 

43).  

Pela grandeza de sua obra, em 2005 o presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva sancionou a lei nº 11.176 que homenageava Luiz 

Gonzaga. A partir de então, no dia 13 de dezembro, data do nascimento do rei 

do baião, o Brasil comemora o dia nacional do forró. 

 

2.5.  Os subgêneros 

Estas classificações denotam a grande variedade de tudo que se 

inscreve sob a assinatura de “forró”. O produto se fragmentou em algumas 

vertentes com públicos alvos diferenciados. Ainda que tão distintos em seus 

estilos, todos os grupos se reconhecem como “forrozeiros”. Às classes 

populares ficou o estilo mais comercial, o forró eletrônico ou “Oxentemusic”. 

São representantes do forró eletrônico aquelas bandas que priorizam 

instrumentos elétricos, e se utilizam de recursos cênicos tais como dançarinos 

coreografados com roupas chamativas. Segundo Paes (2008), o forró 

eletrônico incorporou conceitos de outros gêneros musicais (axé music, música 

sertaneja e pagode) e Draper (2014, p.123) afirma que o subgênero reproduz 

estilos de performance brega com apelo popular e sensual. Percebe-se a 

distinção de classe quanto ao direcionamento mercadológico dos forrós 

eletrônico e do universitário. O eletrônico atende às massas populares 

enquanto o forró universitário atende às elites de classe média de áreas nobres 

dos centros urbanos. O forró tradicional é o subgênero que se mostra sob a 

condução do trio sanfona, zabumba e triângulo, inspirada ainda no cânone do 

forró, Luiz Gonzaga. Em ambientes de forró tradicional, as relações parecem 

ser mais conservadoras: os casais só dançam entre si, não é necessário 

conhecimento prévio de dança, e a vestimenta dos pares é simples, sem 



21 

 

   

preocupação com figurino específico para dançar. Assim observei em diversos 

bailes em Pernambuco onde se vê o namoro, a dança juntinha e a diversão de 

todas as faixas etárias, diferente do que acontece aqui pelo Rio de Janeiro 

onde os códigos sociais são bastante diferentes e os jovens são maioria 

absoluta.  

“O forró universitário emergiu no final da década de 1990 e início de 

2000, em meio aos estudantes universitário de São Paulo (USP, PUC e 

Mackenzie), Rio de Janeiro, Minas Gerais e na região de Itaúnas, Espírito 

Santo.” (PAES, 2008, p. 2) O forró universitário pode ser entendido como uma 

releitura da cultura do forró tradicional, como se fosse o descendente direto 

com a chancela de um filho legítimo. Podemos afirmar que há uma 

reapropriação simbólica do tipo tradicional de forró, o “Pé de serra”, como 

capital cultural da classe média, em contraste com as novas formas da música 

popular nordestina, que soa mais festiva. Foi o momento da ascensão social do 

forró. O forró universitário, ou simplesmente o forró, mostra sua face dentro das 

academias de dança, nos circuitos de entretenimento noturno, em festivais, 

com um público mais jovem e devotado ao estilo. O forró agora é direcionado 

ao público jovem, mais elitizado, de classe média, dançado com técnicas 

corporais elaboradas, muitas vezes com sotaque de outras danças de salão 

como a salsa, o samba e o zouk. Há atualmente a proliferação de bandas 

musicais que exploram o estilo lançando composições direcionadas para este 

público.  O forró universitário se revela bastante conservador no que se refere 

ao som, preservando os estilos musicais, o xote e o baião, sem abrir mão dos 

instrumentos tradicionais, no entanto, em relação à dança, se mostra afeito a 

uma técnica corporal elaborada, desvinculada da tradição do forró, que precisa 

ser aprendida e exercitada para ser executada. O estilo possui também um 

ethos conservador que pode ser identificado na observação de fatos 

recorrentes tais como: Os casais, em grande maioria, atendem às formas 

tradicionais de relação cavalheiro-dama;  não é permitida nenhuma forma de 

promiscuidade; apesar de usarem saia extremamente curta, as jovens sempre 

vestem um short por baixo para não correrem o risco de mostrarem a roupa 

íntima; a regra é o cavalheiro ser gentil com a dama: fim da dança, ele deve 

levá-la de volta ao ponto da sala onde a pegou.  Já a dança, adquire uma nova 
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roupagem com movimentos bastante elaborados, com forte apelo para a 

expressão corporal.  Os pares chamam atenção quando se exibem no salão, e 

podem facilmente constranger quem não domina a técnica. É o forró da classe 

média e jovem, que tem tempo, disposição e eventualmente algum dinheiro 

para investir nas escolas especializadas de dança das metrópoles. O forró, 

outrora representante da cultura subalterna e persistente da nordestinidade, 

quando reapropriado por outra classe social se torna instrumento de 

segregação nas pistas de dança.  A crítica contida na letra da canção “Não 

Tem Mais, Não”, de Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo mostra a distância entre a 

dança original praticada sem estudo e a dança trabalhada nas escolas de 

dança. 

 

“Quando eu me lembro 

Dos tempos de mocidade 

Me vem aquela saudade 

Dos forrós da minha terra 

Rapaz juntava a moça 

A moça juntava o rapaz 

Num chamego bom demais 

Num baile de pé de serra 

 

Mas dia desses 

Num arrasta-pé na lapa 

Veja só que coisa chata 

Nunca mais eu volto lá 

Puxei a moça 

No meu passo miudinho 

Ela me disse baixinho: 

"Acho que não vai rolar" 

 

Fiquei no meu canto 

Arreparando no salão 

Tentando entender a dança 

Prestando bem atenção: 

Pega a moça pelo braço 

O passo se descompassando 

Vai rodando, vai girando 
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Como se fosse pião 

Arremessa ela pra cima 

Faz um balanço aperreado  

Já tô ficando agoniado  

acho que “num” aprendo, não”  

 

2.6.  Os códigos sociais de conduta na dança a dois e no forró 

A dinâmica que se observa nas rodas de forró é quase sempre a 

mesma: as damas que desejam dançar se colocam em volta do salão, onde os 

pares já formados dançam ao centro. O cavalheiro disposto à dança se 

encaminha até a dama escolhida e a convida para dançar. A investida quase 

sempre parte do homem, mas nos bailes que acontecem no circuito do Rio de 

Janeiro, essa dinâmica já não é regra, principalmente porque no universo de 

forrozeiros, a maioria se conhece por frequentarem os mesmos espaços, ou 

por fazerem aulas nas mesmas academias de dança.  Nesse caso, dentro do 

grupo tem-se mais liberdade para pedir uma dança ao cavalheiro conhecido. 

 “Uma dança” é o que acontece desde aquele momento até que a banda 

faça uma pausa. Normalmente os trios de forró emendam três ou quatro 

canções até a pausa, tempo que pode ser suficiente para que os pares 

comecem a se conhecer, caso seja a primeira vez que dancem juntos. O forró 

é um estilo executado com bastante contato corporal. Ao contrário de outros 

estilos, onde alguma distância entre os corpos é um marco regulatório, no forró, 

a regra é a proximidade. Uma vez, cheguei a ser corrigida quanto a esse fato 

em uma das aulas na escola que frequento. O professor recomendou que eu 

projetasse mais os quadris para frente durante um xote. Apesar da 

aproximação dos corpos, no forró universitário há um código implícito de 

respeito que deve ser seguido. Olhando de fora, o casal pode parecer 

apaixonado, mas na maioria das vezes a intimidade faz parte de um jogo 

cênico, é mais uma representação, um exercício corporal de prazer na dança e 

pela dança que não supõe necessariamente o envolvimento emocional entre os 

pares.  

Nas dinâmicas da dança, tanto de salão como no forró, os papeis de 

gênero são claramente delimitados. O cavalheiro é responsável por convidar a 
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dama para dançar. Ele é o encarregado de conduzir, ou seja, imprimir um 

estímulo específico pelo contato físico e visual, que a dama deve responder 

condizentemente com o movimento apropriado. Mas o comportamento 

conservador está se diluindo atualmente nos circuitos de forró universitário. 

Recentemente algumas academias começaram a inovar aceitando pares de 

mesmo sexo ou gênero, desde que se determine que apenas um deles vá 

conduzir e o outro será conduzido durante certa dança. Professores de 

academias são frequentemente vistos nos bailes do circuito noturno com pares 

de mesmo gênero, sem qualquer conotação sexual. Neste caso, há uma 

combinação preliminar de “quem será o condutor”. Hoje em dia não é bem visto 

no salão um cavalheiro que interrompa uma dança entre duas damas. Elas 

necessariamente não estão dançando juntas por falta de cavalheiros, mas por 

escolha. Escolas que desenvolvem metodologia com graduações para os 

alunos já permitem que meninas prestem exame como condutoras para a 

dança do forró. Outro caso foi observado recentemente e trouxe uma real 

inovação para a dança a dois: é a condução compartilhada. Quando o casal a 

partir de sinais previamente combinados, alternam a condução. Essa prática, 

ainda tímida, valoriza a igualdade entre os sexos, abalando os pilares impostos 

pela divisão sexual que historicamente impôs à mulher uma posição 

subalterna. Num momento o cavalheiro conduz a dama e sem que se note a 

troca, quem está conduzindo é a dama! Os papéis se invertem por algumas 

vezes como uma brincadeira que só o casal que dança é que decide livremente 

o tempo de condução de cada um.  

 

3.OS ESPAÇOS DO FORRÓ 

 

3.1 Muitos forrós 

 

Meu interesse sobre o forró me levou em 2016 à feira de Caruaru em 

Pernambuco, senão a maior, uma das maiores festas de São João do Brasil. 

Nos dias que lá estive observei práticas muito diferentes das vistas por aqui no 

Rio de Janeiro. Nos bailes, muitos casais dançavam, no entanto, não havia 
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quaisquer evoluções nos passos. Os casais sequer se desgrudavam e 

praticavam uma dança “puladinha”, seguindo somente o ritmo da zabumba.  

Na região Nordeste, as matrizes do forró estão atualmente bastante 

espalhadas tanto no meio urbano como no meio rural. Campina Grande, 

Recife, Olinda, Caruaru e Bezerros são exemplos de locais onde se 

concentram festas importantes durante a época junina, no entanto, as festas 

forrozeiras acontecem durante todo o ano. Há uma competição acirrada entre 

as localidades para se definir a maior e a melhor festa de São João. Em 2016, 

Caruaru recebeu numa única noite no pavilhão Luiz Gonzaga, em torno de 

50.000 pessoas. O forró universitário, dançado pelos jovens forrozeiros, no 

entanto, nasceu e se consolidou na região sudeste, com especial atenção para 

Minas Gerais, berço de escolas especializadas no gênero.  

O Forró se popularizou no meio urbano do sudeste com a intensa 

migração nordestina e por muito tempo representou a visão estereotipada de 

saudade, atraso e pobreza do território castigado pela seca em contraponto 

com o sul, onde se desenvolvia a indústria rumo ao progresso.  Assim, o forró 

se estabeleceu como linguagem simbólica de representação do Nordeste no 

restante do país e foi abraçado pelos filhos da diáspora nordestina que, 

distantes da terra natal, utilizaram o forró em todas as suas manifestações 

como mitigador da saudade e agente agregador reforçando o senso de 

comunidade. Os centros de tradições nordestinas localizados em grandes 

centros do Sudeste são exemplos de lugares onde o forró está presente como 

“porto seguro” para as famílias de origem nordestina. Nesses locais é possível 

ter contato não só com a música e a dança, mas também com o artesanato, as 

comidas, a cultura popular e a religião do Nordeste, todos os símbolos que se 

mantém até hoje engessadas como representações da antiga terra natal. Os 

espaços sócio-espaciais onde acontece o forró universitário têm esferas 

simbólicas bastante distintas dos lugares onde as camadas mais populares de 

origem nordestina procuram para se divertir, apesar poderem, eventualmente 

se confundir sonoramente e até compartilhar a mesma festa, como no caso da 

Feira de Tradições Nordestinas no Rio de Janeiro.   
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Todos os dias da semana são ótimos para dançar forró! Não é à toa que 

procurando com capricho, encontram-se bailes para todos os dias da semana 

na cidade do Rio ou Niterói. Os forrós acontecem em maioria, 

 nos espaços de afirmação e celebração da “cultura nordestina”, como 

por exemplo, a Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro, os Centros de 

Tradição Nordestina em São Paulo, as Feiras populares do Distrito Federal...  

 em casas noturnas, em diversos dias de semana, nas programações 

genéricas de entretenimento nas cidades maiores. 

 em bailes/ eventos dentro ou promovidos por escolas de dança. 

 Em oficinas regulares, nas universidades. 

 em cidades menores, fora dos centros urbanos, como atração típica do 

lugar ou na forma de festivais. Itaúnas, Ilha Grande, Aldeia Velha. 

 

3.2 A Feira de Tradições Nordestinas do Rio de Janeiro 

O Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas está 

localizado no Bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade, razão pela qual 

é também é conhecida como feira de São Cristóvão.  A história da feira 

remonta a meados do século XX, quando desembarcavam ali contingentes de 

trabalhadores vindos de vários estados ao norte, castigados pela miséria do 

sertão, em busca do sonho de melhores condições de trabalho na moderna 

capital federal, como se estampavam nas propagandas. À espera de serviço e 

condições melhores de acomodação, os viajantes se agrupavam pelo bairro e 

logo surgiria o comércio informal no entorno com as mercadorias típicas.  

Dormindo embaixo de árvores enquanto 

esperavam surgir alguma ocupação ou 

algum parente para pagar sua passagem, 

liberar sua bagagem e os levar para outro 

lugar, muitos migrantes tiveram que se 

sujeitar a praticamente acampar nas 

imediações do local onde tinham 

desembarcado que com o movimento viu 

nascer um pequeno comércio de produtos 

do Nordeste.” (NEMER, 2012, p.15 ) 
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O local logo virou um reduto de concentração de pessoas com histórias 

de vida semelhantes e concentrou culturas subalternizadas criando uma 

identidade unificada para os personagens da diáspora nordestina, razão pela 

qual a feira é conhecida até hoje como “feira dos paraíbas”. Era uma expressão 

pejorativa que sobreviveu aos tempos, expressando o preconceito que se 

revela até hoje.  A construção com arquitetura arrojada onde se situa a feira foi 

finalizada na década de 60 para abrigar um centro de convenções. Após um 

bom período de abandono, em 2003, a feira organizada de forma espontânea 

no entorno entra, ocupando formalmente o espaço do pavilhão. São quase 

setecentas barracas que vendem de tudo, incluindo artesanato e comidas 

típicas, restaurante, bares com videoquê, shows de repentistas, apresentações 

de artistas variados, exposições e muito mais. Reconhecendo a importância 

cultural da feira de São Cristóvão, o presidente Lula em 2010 sancionou a lei 

que constitui o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas como 

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 

Claro que não poderia faltar neste contexto, aquilo que neste trabalho 

interessa: muito forró! São dois palcos grandes, João do Vale e Jackson do 

Pandeiro, situados em lados opostos onde costumam se apresentar os grupos 

mais afamados ou de forró eletrônico e outros quatro palcos menores situados 

nas praças Mestre Vitalino, Frei Damião, Padre Cícero e Câmara Cascudo, 

onde os trios disputam os casais dançantes nas noites dos finais de semana e 

durante as tardes de domingo. Esses palcos são pequenos, mas a energia é 

grande. É comum ver casais se alternando nas praças em busca do trio mais 

animado. Há casais de diversos tipos: Jovens que demonstram o conhecimento 

técnico adquirido nas academias de dança, casais de meia idade que têm 

pares fixos, mulheres e homens de faixa etária bem variada que estão ali à 

procura de uma dança ou algo a mais.  Estes últimos se posicionam na 

periferia do que seria a pista de dança e perscrutam os outros e outras 

analisando possibilidades. O cavalheiro é que deve convidar. Esse código é 

rigoroso e para ser quebrado, os casais devem possuir bastante intimidade. 

Aparentemente há na feira uma mistura sociocultural bastante enriquecedora, 

no entanto, na prática, os semelhantes dançam com semelhantes havendo 

pouco espaço para diversificação. Mulheres sozinhas são frequentemente 
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abordadas respeitosamente com o convite de uma dança, independente da 

idade e aparência pessoal. Jovens andam em grupos e normalmente não se 

abrem à experiência de dançar com pessoas de outra faixa etária ou nicho 

cultural.  É notório que eles têm uma atitude de reserva que não demonstram 

quando nos bailes próprios do circuito de forró da cidade. Esses jovens, em 

grande parte são alunos ou bolsistas de academias de dança de salão 

especializadas, aprendem a técnica e adquirem um repertório corporal bastante 

elaborado de passos e giros que os diferencia dos dançantes genéricos, 

amantes do gênero.  Em uma de minhas visitas à Feira de Tradições 

Nordestinas em São Cristóvão participei de uma roda de forró pé-de-serra e 

não pude deixar de observar a atitude blasée dos jovens dançarinos em 

relação aos demais dançantes que não tinham o mesmo perfil social. Percebi 

não só um distanciamento, mas até expressões de nojo e escárnio nas faces 

de alguns dos jovens que me remeteram a Simmel.  

 

Na verdade, se é que não estou enganado, 

o aspecto interior dessa reserva exterior é 

não apenas a indiferença, mas, mais 

freqüentemente do que nos damos conta, é 

uma leve aversão, uma estranheza e 

repulsão mútuas, que redundarão em ódio e 

luta no momento de um contato mais 

próximo, ainda que este tenha sido 

provocado. (1902, p12). 

 

A feira funciona durante o dia, diariamente, exceto às segundas feiras, 

mas de sexta a domingo não fecha durante toda a noite e o forró, tanto nos 

palcos grandes como nos pequenos, acontece até o dia raiar. O ambiente da 

feira não deixa o visitante esquecer que o forró veio mesmo do Nordeste, 

independendo da vestimenta, do público e dos passos que se desenrolam nas 

pistas. Comidas típicas, artesanatos, repentistas, personagens do ideário 

nordestino, a decoração... tudo transpira a cultura nordestina por ali.  
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3.3 O circuito de forró no Rio de Janeiro 

Há uma agenda com programação fixa para os interessados em dançar 

forró no Rio de Janeiro.  Durante minha pesquisa que aconteceu entre Janeiro 

de 2016 e Novembro de 2017 frequentei alguns desses locais. Somente para 

ilustrar, trarei aqui alguns pontos consagrados de shows de forró em dias fixos 

da semana. Logo na segunda-feira já se pode dançar no Forró Casadinho que 

existe há mais de oito anos agitando Laranjeiras, ou na UFF com um grupo 

aberto de aulas e prática. Terças-feiras, a tradicional Estudantina Musical, na 

Praça Tiradentes, se abria ao forró. Infelizmente esta casa encerrou suas 

atividades em Outubro de 2017. Às quartas, é possível ir ao forró do clube 

Democráticos, na Lapa ou atravessar a Baía de Guanabara e curtir o 

tradicional forró no Convés, que já acontece há dezessete anos. Quintas são 

dias de mais possibilidades para os forrozeiros: tem o Lapa Quarenta Graus e 

o Leviano Bar, ambos na Lapa. O Forró da Rabeca que acontecia na Rua do 

Ouvidor a céu aberto e de graça, sempre era muito animado, mas está 

suspenso. É muito provável que seja pelo fato do couvert artístico depender da 

generosidade dos frequentadores na contribuição com a passagem do chapéu.  

Existem dezenas de academias de dança de salão na cidade do Rio de 

Janeiro que ministram aulas de forró. Para garantir uma renda extra, alguns 

proprietários promovem, além das aulas, bailes noturnos em vários ambientes 

e estilos. Os alunos praticam e ainda socializam com os alunos da própria 

academia além de outros dançarinos, visitantes de outras academias. Algumas 

academias têm agenda fixa para esses bailes, com programação de forró ao 

vivo, executada por trios de pé de serra, com sanfona, zabumba, triângulo e 

voz. Esses bailes costumam acontecer em dias de semana, principalmente às 

sextas-feiras, e passam a fazer parte do circuito fixo para os amantes do 

gênero. 

Aos sábados, a programação costuma variar de acordo com a 

disponibilidade e agenda dos artistas e das casas de shows da cidade. Não há 

programação fixa, exceto, como já foi dito, na Feira de Tradições Nordestinas, 

que traz quatro opções de praças com forró de pé de serra nas noites de 

sextas e sábados, até de manhã. Aos domingos o forró começa cedo na feira e 
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à noite, volta pra Lapa nas Rodas de Forró do Bola Preta. Pedra do Leme, 

Santa Tereza e o Centro Cultura Carioca, espaço tradicional de dança na 

Praça Tiradentes, também costumam tocar forró aos domingos, mas sem 

periodicidade constante.  

Com tantas opções, quem gosta de dançar forró e pode pagar pelas 

atrações, não fica sem dançar. Mesmo que não se tenha um parceiro ou uma 

parceira de dança, é só chegar no local da festa e convidar, no caso de ser um 

cavalheiro, ou esperar o convite, no caso de ser uma dama.  

 

3.4 Academias de dança de salão 

Desde o século IXX que se ministram aulas de dança no Brasil, como 

afirmou Leonor Costa no seminário Historicidade da Dança de Salão e os 200 

anos de Sociedades Dançantes, realizado em 2016. Para Mauss (2003, p.407), 

a técnica é um ato tradicional eficaz e não há técnica se não houver além da 

tradição, uma transmissão. Os bailes eram espaços de civilidade, e era 

importante o domínio da técnica de acordo com a tradição. Antes, o interesse 

maior em aulas era a apreensão das técnicas, hoje as escolas de dança são 

espaços de socialização. Local para conhecer pessoas, interagir, tocar o outro. 

As escolas de dança de salão são lugares de encontros coletivos. Locais onde 

existe um filtro social prévio, pois a maioria dos alunos ali paga mensalidades, 

e é regulamentado por regras claras. O toque, o contato físico entre casais que 

se trocam o tempo todo para a prática é regra. Há casais que praticam juntos, 

dançam com outros pares, com o total consentimento do cônjuge. Uma vez, um 

cavalheiro me confidenciou em aula que a dança era a única forma que ele 

podia tocar outras mulheres, até mesmo sob o olhar da esposa, sem culpa e 

que isso lhe dava imenso prazer. Hoje em dia há públicos de diversas idades 

que vão em busca ou da técnica corporal, ou da socialização e que 

independentemente do estímulo inicial, nas academias de dança de salão, 

obtém ambas. As academias oferecem cada vez mais opções de estilos, na 

busca de mais alunos e aumento de receita. Samba, bolero, forró, zouk, 

sertanejo, soltinho, salsa, são alguns dos tipos de aulas oferecidos, sendo que 
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o samba de gafieira e o forró (pé-de-serra ou tradicional) estão entre os mais 

populares. Na cidade do Rio não foi encontrada uma academia que se 

dedicasse exclusivamente a um estilo único de dança social. 

 

3.5 As rotas do forró 

 

O forró nasceu no chão de barro, viajou no “pau de arara”, chegou ao 

eixo Rio-São Paulo estigmatizado por muito preconceito, ganhou status pelas 

vozes de uma geração musical que valorizava a cultura nacional, esteve nas 

paradas, sobreviveu nos arraiás juninos de norte a sul, se dividiu em 

subgêneros, entrou nas escolas de dança de salão e fundou novas escolas. 

Tirou o passaporte e hoje viaja regularmente para o exterior. Desde sua criação 

como produto, o forró se pluralizou e agregou múltiplos significados atendendo 

às demandas de todos os grupos que se identificaram com seu nome. 

São Paulo e Rio de Janeiro são os centros urbanos que mais receberam 

imigrantes nordestinos por ocasião da expansão industrial e são hoje os 

municípios mais populosos do Brasil segundo o IBGE. Além disso, são centros 

de exposição midiática, onde os produtos são promovidos pela TV e vendidos 

em todo o território nacional. Seriam então os lugares mais indicados para 

abrigarem o maior número de academias de dança focadas no forró?   Parece 

que os caminhos do forró não são assim tão elementares e evidentes. O que 

acontece na prática é que Minas Gerais é o estado brasileiro que se coloca na 

dianteira quando falamos de escolas especializadas em forró ou que trazem o 

estilo como carro chefe.  Algumas dessas escolas desenvolveram suas 

próprias dinâmicas internas, abriram diversas unidades e fazem alguma alusão 

ao forró no próprio nome. Em rápida pesquisa na rede social Facebook, 

podemos conhecer algumas: Pé descalço, Forral, Baião de três, Arte minas forró 

e Grupo Levitar. Felipe Trotta, pesquisador do forró, afirma que “O forró é um 

marco identitário, um símbolo de pertencimento, uma chave de 

compartilhamento de ideias, um ambiente de interação festiva e um eixo de 

negociações culturais. (2014, p 17). Com tamanha amplitude de atuação, como 

processo cultural em curso, o forró frequenta múltiplos territórios socioculturais 

que se distinguem pela semelhança ou pela diferença. As escolas mineiras 
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especializadas em ensinar a dança do forró universitário utilizam artifícios que 

justamente evocam alegria, juventude, identidade e pertencimento. A pesquisa 

seguiu adiante pela  linha do forró universitário desenvolvido na capital mineira.  

 

4.0. PÉ DESCALÇO  

 

4.1. Uma escola de dança mineira especializada em forró 

As diversas escolas especializadas em forró em Belo Horizonte parecem 

seguir metodologias semelhantes e têm apresentado nítido sucesso 

empresarial, que pode ser comprovado pelo número de pessoas matriculadas. 

Os alunos são classificados em níveis de acordo com suas habilidades e vão 

subindo hierarquicamente de categoria conforme vão melhorando suas 

performances na dança. O estilo de forró universitário que se desenvolveu na 

capital mineira desperta paixões em jovens, que apresentam sentimentos fortes 

de pertencimento de grupo e com frequência demonstram estarem obcecados 

com seus próprios resultados nas avaliações de dança. As unidades se 

multiplicam em Minas Gerais e fora do estado.  Cada escola tem suas 

particularidades. Olhando de fora, são concorrentes, mas os dançantes se 

encontram nos bailes com frequência e formam uma grande coletividade de 

amor ao forró e à dança do xote, do rastapé e do baião. Aparentemente o 

ambiente é colaborativo, tanto entre os membros da mesma escola como entre 

os forrozeiros de outras escolas. Os alunos vestem a camisa, muitas vezes 

literalmente, de seu grupo. No caso da escola Pé descalço, há uma grife 

própria que comercializa roupas e acessórios da marca com imensa procura 

por parte dos alunos. O uniforme não é obrigatório, mas muitos desejam 

carregar o nome da escola no peito, na saia colorida da grife, na sandália 

rasteirinha, no copo com canudo onde se lê Pé Descalço, identificando-se 

como um participante do grupo. 

No Rio de Janeiro temos muitas academias de dança de salão que 

lecionam aulas regulares de forró, no entanto, no tempo de realização desta 

pesquisa, apenas duas delas foram identificadas como sendo especializadas 
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no estilo. Uma delas é uma unidade franqueada do Pé Descalço de Belo 

Horizonte. O fenômeno que ocorre lá na capital mineira, se repete em menor 

escala aqui em Niterói. Observo a dinâmica desses jovens dançarinos de forró 

que se assumem numa relação de amor com essa dança, vivendo de domingo 

a domingo o forró, chamando a atenção para a formação de uma nova tribo 

urbana: o tipo forrozeiro (dançarino de forró).

Levitar 

“Que amor é esse menina 

Que voa mais alto feito balão num céu de anil 

Pintado em noites de São João 

Não vá me dizer oh criança 

Que não sabe dançar essa dança 

Nessa noite tão linda 

Que jurei o meu amor 

Passa o tempo que for 

Vou ser teu amigo 

Passa o tempo que for 

Vou ser teu irmão 

Será que é sonho ou realidade 

Não sei não 

Mas agora eu vou 

Levitar...”                       

(Circuladô de Fulô) 

 

O Pé Descalço é uma escola de dança especializada em forró que nasceu em Belo 

Horizonte há quase quinze anos com metodologia e estilo próprios. No site oficial da escola 

o grupo se reconhece como “uma das maiores escolas de forró do mundo, contando com 

7 unidades espalhadas pelo sudeste brasileiro: Belo Horizonte/MG (3), Contagem/MG, Juiz 

de Fora/MG, São Paulo/SP e Niterói/RJ e é frequentemente convidada a 

ministrar Workshops no Brasil e no mundo”, (grifos mantidos).  A dinâmica corporal é mais 

elaborada do que o que se vê no forró tradicional: são passos executados a partir de um 

sofisticado domínio de técnicas de dança e expressão corporal, valorizando a musicalidade, 

com rodopios precisos, desenhos de braços, torções de tronco e saltos como um balé 

contemporâneo. O público das aulas é em maciça maioria composta por jovens. Meninas e 

meninos de classe média, que desde a pré-adolescência já podem aprender a dançar e se 

inserem no circuito do forró, sem terem muitas vezes, idade para frequentar as rodas 
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noturnas da cidade.   A metodologia do Pé Descalço classifica em níveis os alunos que são 

identificados através de colares com berloques onde estão estampados pezinhos de cores 

diferentes, como as faixas coloridas das artes marciais. Assim, periodicamente a escola 

promove eventos festivos, com exames para mudança de colar, que são ansiosamente 

esperados pelos participantes que pretendem passar de nível. O Esquema de identificação 

hierárquica adotada na escola de dança em questão trata de construir uma tradição, pautada 

em princípios já estabelecidos das artes marciais, o que lhe confere um status de 

respeitabilidade.  São sete níveis, partindo do transparente e chegando ao mais avançado, o 

vermelho, sendo que este último é facultado aos professores por ser um nível de qualidade 

técnica bastante aprimorado. Para a manutenção e a reprodução da técnica, as classes são 

divididas pelas cores dos colares.  

 

4.2 Agradece, beija e troca! 

 

Cheguei à unidade de Niterói para uma aula experimental em novembro de 2015 e 

imediatamente percebi que eu era exceção no grupo no que se refere à faixa etária. Todos 

os participantes estavam abaixo dos vinte anos e eu, na faixa dos cinquenta. Apesar disso, 

fui acolhida da mesma maneira que os mais jovens, com atenção e carinho. Além de mim, 

destoava a presença de uma menina com certa deficiência física que com alguma 

dificuldade, desempenhava os movimentos da aula, seguindo a rotina da roda, dançando 

com todos os cavalheiros, sem constrangimentos. 

O método de aula empregado no Pé Descalço difere bastante das dinâmicas de aulas 

das escolas de dança de salão, onde com frequência, o gênero forró também é ensinado. As 

aulas do “Pé”, como nos referimos à escola corriqueiramente, mais se assemelham às de 

escolas de balé por causa da sua nítida preocupação com a estética e o controle corporal. 

Em outras escolas, após o aquecimento em frente ao espelho, os cavalheiros escolhem de 

acordo com sua vontade, uma dama para a execução dos movimentos ensinados. Praticam 

os passos sem música e depois com música, quando os pares movem-se no espaço em 

sentido anti-horário, conforme convencionado para os bailes de salão. Quando é solicitada a 

troca de damas, os cavalheiros escolhem outra de acordo com a sua vontade, sem precisar 

dançar com todas as presentes. O ciclo se repete até o final da aula.  A prática do Pé 

Descalço consiste em alongamento, aquecimento de frente para o espelho, formação dos 

primeiros casais, explicação de uma “figura”, ou seja, a sequência de movimentos para a 
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execução de um determinado passo, execuções sem música, com música, dança livre, 

relaxamento e recados. 

Após o aquecimento, formam-se os primeiros pares e se dispõem num círculo, tendo 

o par de professores (ou o professor com uma aluna) ao centro. Não havendo número 

equivalente de damas e cavalheiros, quem fica sem par se coloca entre os casais. A cada 

período breve de execução do passo ensinado, o professor comanda: “Agradece, beija e 

troca!” Os casais se abraçam, agradecem a dança, beijam-se na face (muitas vezes suada), 

e as damas se encaminham em sentido anti-horário, para os cavalheiros seguintes que 

ficam estáticos em sua posição na roda. Essa movimentação se repete por 

aproximadamente meia hora. Ao final de uma aula, todos os casais possíveis já foram 

formados e dançaram, além de se abraçarem e se beijarem pelo menos umas três vezes, 

observei. Além do contato dos corpos, a metodologia específica desta escola enfatiza o 

sentimento de grupo com as técnicas de aproximação dos alunos e valoriza a prática 

colaborativa, focando no respeito ao outro, seja com as facilidades ou dificuldades de cada 

um.  Senti-me à vontade para continuar nas aulas, mesmo não estando totalmente dentro 

dos moldes do grupo, me matriculei e comecei a frequentar a academia na turma iniciante, 

no colar transparente. Apesar da nítida diferença de gerações, fui aceita no grupo como 

“uma igual”, e percebi que havia sem querer, aberto um campo com múltiplas possibilidades 

para uma pesquisa antropológica. 

Observei que havia ali a construção de um grupo com fortes características 

identitárias, onde os integrantes tinham entre si uma relação de carinho e respeito, 

incentivada pela atuação do professor que, além da explicação dos passos, falava também 

da forma de comportamento apropriada, principalmente para os cavalheiros, ensinando as 

formas aceitáveis de comportamento nas rodas. “Dar conforto à dama”, “Proteger a dama”, 

“Abrir caminho para a dama” são alguns recortes de fala do professor Binho, natural de Belo 

Horizonte, que trouxe a franquia para o Rio de Janeiro. Tudo dentro de um código de 

gentileza muito específico do forró.  Fui incluída no grupo também para as saídas no circuito 

noturno. Nota-se a formação de um time com identidade e pertencimentos próprios. Há as 

pessoas que dançam forró, e há os que dançam no Pé Descalço. O diferencial é não só o 

estilo, mas o reconhecimento dos seus membros, através do uso do colar. Um membro de 

outra cidade que chegue numa roda de forró utilizando um colar do Pé Descalço, mesmo 

desconhecido de todos, é logo identificado e acolhido no grupo como numa irmandade.   De 

acordo com a cor do colar, já se sabe o grau de eficiência que deve se esperar da parceira 

ou do parceiro de dança. No caso específico do Pé Descalço, há ainda outra regra que 
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precisa ser observada. Há a hierarquia dos colares que se sobrepõe às regras prévias da 

dança geral. Isso não é formalmente estabelecido, mas percebe-se que os mais graduados 

dançam com todos nas rodas e estão “autorizados” a escolher qualquer parceiro. Os 

iniciantes ficam observando e com frequência esperam um convite para dançar, 

independente do fato de serem cavalheiros ou damas.   

“O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem” (MAUSS, 2003: 407), e 

dele necessitamos para praticar a dança, assim como os movimentos gerais necessários à 

vida. Durante as aulas do Pé Descalço, os professores ditam uma série de regras que 

devem ser obedecidas simultaneamente. Improvável que alguém consiga na primeira vez 

controlar o corpo e executar os movimentos pedidos de forma satisfatória. Para as damas, 

por exemplo, precisam controlar muitos detalhes simultâneos: Peito para fora, abdômen 

contraído, postura, leveza nos braços, “o enfeite”, a meia ponta, pernas unidas, a flexão de 

joelhos, o jogo de quadris, o giro, o espaço, a linha reta, o tempo... o sorriso! Este conjunto 

de ações simultâneas pressupõe um controle geral do corpo, no movimento e no repouso. 

Esse controle vai sendo conseguido aos poucos com bastante treinamento. De acordo com 

a evolução do controle corporal, os forrozeiros vão prestando exames e conseguindo colares 

mais graduados. Transparente, branca, azul, azul avançada, preta, preta avançada e 

vermelha são as cores dos colares em ordem hierárquica. A partir do colar preto, já podem 

dar aulas.  

 

4.3 Dia de exame em BH 

Em setembro de 2016 houve um exame de colar em Belo Horizonte e alguns alunos 

resolveram ir conhecer ao vivo o evento. Inscrevi-me para participar do exame também, com 

interesse sociológico que tinha, e fui com outros alunos e os dois professores. Embarcamos 

na rodoviária do Rio numa sexta-feira à noite e passamos a noite na estrada 

ziguezagueando na serra que parecia não ter fim. Na chegada, deixamos as mochilas no 

hotel e partimos para o local do evento, o Clube Recreativo Mineiro. Chegamos um pouco 

atrasados. Quando entramos no estádio, por volta das onze horas da manhã, o aquecimento 

já estava no final. 

Fiquei muito impressionada com a cena que presenciei na chegada. Era uma quadra 

poliesportiva que cintilava com a movimentação dos casais que dançavam entusiasmados o 

baião que era, em bom som, liberado pelos alto-falantes. Pelos meus cálculos eram mais de 
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cem casais com roupas coloridas que se movimentavam em giros e rodopios. Já estava no 

final, nem consegui registrar a imagem, quando uma voz declarou que estava aberto o 

exame e já começaram a chamar os alunos aspirantes ao colar branco. Foi o momento que 

nos instalamos num trecho de arquibancadas. No centro havia um espaço que servia de 

pista para o exame. Os alunos faziam fila para o sorteio. Escolhiam sem ver uma carta onde 

constava a foto e o nome do examinador ou da examinadora. Então o aluno entrava no 

centro da quadra e procurava o seu sorteado para com ele ou ela dançar. Aí começava a 

música! Se tratando de exame para iniciantes, o ritmo era bem cadenciado e os passos 

exigidos de fácil execução. Rapazes eram examinados por moças de colar vermelho e as 

moças, pelos rapazes também com graduação máxima. No entorno da pista do exame, 

casais aleatórios se divertiam dançando, algumas pessoas empunhavam faixas, cartazes de 

estímulo aos alunos que eram examinados. Gritavam nomes, frases de incentivo, e ao fim 

das danças, abraçavam-se e batiam palmas.    

Muitas pessoas participavam indiretamente da festa. Numa lateral do estádio estava 

montada a tenda com os produtos do Pé Descalço. Vendiam saiotes, vestidos, camisas, 

blusas, sandálias e sapatilhas, tudo com a marca da Grife. Vendiam como água!  As moças 

e rapazes se aglomeravam experimentando os itens expostos. O saiote do pé descalço é 

uma marca registrada. Quase todas as meninas usavam o mesmo modelo, variando apenas 

a cor. É um tipo de saia bem curtinha que se usa com um short por baixo e valoriza os 

movimentos do forró. As saias vermelhas não estavam disponíveis para venda e observei 

que apenas as examinadoras podiam usar saias desta cor. 

Depois veio o exame para a azul e logo fui chamada, pois fiz o exame para a roda da 

azul avançada. Participei da dinâmica, mas não fiquei confiante de ter dançado 

satisfatoriamente. Outros colegas da unidade de Niterói prestaram o exame e ficamos 

aguardando o ápice da festa. O exame para a vermelha. Jovens com dança de alta 

qualidade técnica que aspiravam ao mais alto grau de excelência do pé Descalço. Houve um 

longo intervalo, aumentaram o espaço para o exame e os espectadores sentavam no chão 

formando um círculo que delimitava a pista. Sentei com meus colegas de unidade para 

apreciar as danças. Finalmente começou o show. Havia muita torcida para os candidatos. 

Gritos, brincadeiras trazidas pelas suas escolas de origem, cartazes, faixas... Dançavam 

primeiro um xote, depois um “rasta-pé”, que me foi descrito no local como uma dança 

extremamente acelerada onde os pés do casal tocam o chão em tempo único, como numa 

marcha. Neste contexto arrastar o pé, não faria nenhum sentido. Por fim, dançavam um 

baião bastante rápido com direito à acrobacia aérea.Muitos deram shows incríveis. Um 
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rapaz dançou tão incrivelmente bem que a plateia foi ao delírio, fazendo muito barulho 

mesmo, ficando difícil que a massa se acalmasse para a continuidade do exame.    

Acabaram os exames, era hora de esperar pelos resultados. Saímos para comer alguma 

coisa e comentar sobre a festa. Eram quase dez horas da noite, quando os organizadores 

avisaram que se retirariam para a sede do Pé Descalço que ficava a dois quarteirões dali 

porque precisavam entregar a quadra ao clube. Fomos aguardar na sede da escola, mas 

resultado ainda demorou um bocado. Nessa altura, a maioria das pessoas já havia ido 

embora, mas a sala da academia ainda estava abarrotada de jovens que se espalhavam 

pelo chão, exaustos aguardando o resultado do exame. Alguns poucos casais ainda tinham 

energia para dançar. Já era quase meia noite quando resolvi aproveitar uma carona que 

partia para o hotel. No caminho, recebi por telefone a notícia dos que tinham passado no 

exame do nosso grupo e eu não estava na lista. Claro que eu gostaria de ter passado 

também, mas meu propósito ali era conhecer a festa e ampliar minha pesquisa. Já estava 

muito cansada para pensar. 

No dia seguinte ao me encontrar com o grupo no restaurante do hotel para o café da 

manhã me deparei com alguns extremamente felizes enquanto outros traziam a decepção 

estampada no olhar. Havia um descompasso no grupo. Uma menina tinha o rosto inchado 

de tanto chorar. A importância que davam para a aprovação era enorme. Isso, falando de 

jovens que não têm seu tempo inteiramente dedicado à dança. O lema do pé descalço fez 

muito sentido naquela hora. Somente uma paixão poderia demandar tanta dedicação e tanto 

sentimento. É uma empresa, mas parece um time.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um ano depois, continuo dançando forró na escola Pé Descalço, que parece ter cada 

dia mais sucesso. O número de alunos cresceu e as turmas melhoraram de níveis através 

de aprovações em exames de colar. A professora da unidade conseguiu obter o grau 

máximo, colar vermelho, em recente evento em Belo Horizonte, o que trouxe maior 

visibilidade para a unidade de Niterói. Minhas duas filhas também se contagiaram com a 

escola, viraram forrozeiras e hoje são entusiastas da marca, apesar de não terem nenhum 

histórico de forró em suas vidas. Antes de conhecerem o Pé Descalço, me criticavam sobre 

minhas escolhas musicais.  Cada vez mais assisto à chegada de jovens que inicialmente 

têm simpatia e logo estão apaixonados pelo forró. O Pé descalço faz isso. Alguns conceitos 
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abordados nas teorias de Émile Durkheim (1999) podem ser identificados, no micro universo 

do Pé Descalço: solidariedade, divisão do trabalho, cooperação, solidariedade, coesão 

social...   A solidariedade fomentada dentro do grupo é possivelmente, uma das causas de 

tanta paixão.  O ambiente é acolhedor, com regras claras e divisão de funções que assinala 

o respeito às diferenças dentro do grupo. O clima é de cooperação. Dentro da cadeia 

hierárquica da escola, cada elemento tem a sua função: sócios proprietários, diretores de 

unidades, avaliadores, equipes de ensino e alunos de diferentes rodas/ níveis. Nas aulas, o 

ambiente é sempre divertido e descontraído, mas atento à observância das regras. A ótima 

interação social que acontece dentro de cada unidade e entre elas, torna o grupo coeso em 

torno de um motivo, o forró. No site oficial da franquia lê-se: “Alegria, descontração, 

espontaneidade, diversão, auto-superação, amizade e cultura são palavras chaves que 

ajudam a definir os valores e conceitos da escola”. Para ilustrar a paixão que os jovens 

sentem pelo Pé Descalço, ou PD, transcrevo aqui com a devida autorização, fragmentos do 

depoimento que a aluna Natália Costa publicou em sua página no Facebook em 07/10/2017.  

 

Estou apaixonada sim! (...) Cara, só quem faz uma aula 

deles vai entender a energia indescritível, e o amor, a 

parceria e o respeito que acontece ali. 

Sim, eu me senti em casa (...)  Ali é uma família, um ponto 

de encontro de gente linda por dentro.  

(...) E sim, eu senti mtas coisas logo na primeira aula, tantas 

impressões boas, tantas sensações de alegria, tantas 

demonstrações de amor ao próximo, um carinho sem 

tamanho com todos e com qualquer um que quisesse estar 

entre nós. Isso define um grupo, uma equipe que não se 

abala com o que vem de fora, com pouco "valor" e com 

pouco coração...  O PD DE NITERÓI É AMOR E EU TO 

DENTRO E NÃO QUERO MAIS SAIR!  

 

E o forró vai se reinventando, se adequando, ganhando novas formas de 

sobrevivência, ampliando cada vez mais suas áreas de atuação, ganhando novos espaços e 

novos recortes sociais.  A experiência etnográfica na escola de dança Pé Descalço nos 

demonstra que o forró se enriquece a partir de novas significações.  Jovens sem ligação 

direta com os cânones do forró se encantam, se apaixonam e se reapropriam da tradição 

investindo energia e longevidade ao gênero. A identidade nordestina construída 

historicamente também se recapitula quase como um capricho da tradição, nas vozes das 
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novas bandas que proliferam na sanfona, no triângulo e na zabumba, além de novos 

instrumentos, e que têm público garantido nas pistas de dança do Sudeste. É o legado do 

Rei do Baião imortalizado, mas nunca engessado no caldo efervescente da cultura 

brasileira.  
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