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RESUMO 
 

Xote com A vem para aflorar o papel da mulher conduzida no baile de forró pé de 
serra, mais especificamente na dança. O problema da pesquisa se insere em por 
que o baile e a dança do forró pé de serra podem ser opressores para as mulheres, 
principalmente as que se identificam com a função de conduzidas. Assim, 
consequentemente, os modos de dançar/ensinar o forró pé de serra, as tradições, 
convenções e hábitos dos bailes podem reforçar formas opressoras do dançar. A 
pesquisa tem por objetivo articular as relações de poder entre gêneros na dança do 
forró pé de serra e no contexto que se inclui, a partir de epistemologias em relação 
interdisciplinar e de uma metodologia feminista. A metodologia da pesquisa utilizou 
da revisão bibliográfica, pesquisa de campo participativa (SCHMIDT, 2006) em 
atitude etnográfica (PIMENTEL, 2014), com participação e visitas a bailes em São 
Paulo (capital) e pela pesquisa em dança artístico/pedagógica com o grupo 3ª 
Categoria. Como adensamento da pesquisa tive aulas e cursos de aperfeiçoamento 
técnico em dança e música e aprofundei a análise de letras de músicas. O 
referencial teórico passa pelas ciências cognitivas (DAMÁSIO, 2011; KATZ; 
GREINER, 2001, 2003, 2005; RENGEL, 2015, 2007; TOMASSELLO, 2003); 
epistemologias do Sul (SANTOS, B., 2018); histórico do forró pé de serra (SANTOS, 
C., 2014, 2013; MATOS, 2007); feminismos (RIBEIRO, D., 2017; BIROLI, 2016, 
2013; BEAUVOIR, 2016; BERTH, 2018); processos de aprendizagem (FREIRE, 
1986, 1987; NEVES, 2010); estereótipos de masculinidade e nordestinidade 
(ALBUQUERQUE JR, 2011, 2013; TROTTA, 2009, 2012, 2014). Como resultados 
poderemos contribuir com dados teóricopráticos e busca de compreensão histórica, 
inclusive recente. O intento foi e é propor um trabalho artístico/pedagógico 
práticoteórico com o forró pé de serra que reflita e questione seu contexto nas 
relações colonialistas, capitalistas e patriarcais da sociedade e também nesta dança.  
 
Palavras-chave: Forró. Forrobodó. Mulher conduzida no Forró. Dança como ação 

cognitiva do corpo.  
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ABSTRACT 
 
Xote com A comes up to flourish the following role of woman in forró pé de serra ball, 
more specifically in dance. This study explores the reasons why the ball and the forró 
pé de serra can be oppressive to women, especially for the ones who identify 
themselves as followers - the people there are being conducted during the dance. 
Therefore, the ball way to dance/teach forró pé de serra, its traditions, conventions 
and habits can reinforce oppressive forms of dancing. This paper aims to articulate 
the power relations among genders at forró pé de serra dance and their included 
context approaching towards an interdisciplinary epistemology and feminist 
methodology. The research methodology used the literature review, active field 
research (SCHMIDT, 2006) with ethnographic atitude (PIMENTEL, 2014) with visit 
and participations in the capital at São Paulo’s balls and by research 
pedagogic/artistic with the group 3ª Categoria. Delving the understanding of the 
research, I took music and dance classes to improve my techniques, and intensified 
music lyrics analysis as well. The theoretical references passes through cognitive 
sciences (DAMÁSIO, 2011; KATZ; GREINER, 2001, 2003, 2005; RENGEL, 2015, 
2007; TOMASELLO, 2003); South epistemologies (SANTOS, B., 2018); forró pé de 
serra history (SANTOS, C., 2014; 2013; MATOS, 2007); feminisms (RIBEIRO, D., 
2017; BIROLI, 2016, 2013; BEAUVOIR, 2016; BERTH, 2018); learning processes 
(FREIRE, 1986, 1987; NEVES, 2010); masculinity and nordestinidade stereotypes 
(ALBUQUERQUE JR, 2011, 2013; TROTTA, 2009, 2012, 2014). As results we'll be 
able to contribute with practical theoretical dada and in the search of historical 
understanding, including recently. The intent was and it is to propose a 
pedagogic/artistic, practical/theoretical work with forró pé de serra that reflects and 
questions its context in the colonialist, capitalist and patriarchal relations on society 
and in this dance. 
 
 
Keywords: Forró. Forrobodó. Conducted woman in Forró. Dance as a cognitive 

action of the body. 
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INTRODUÇÃO 
 

Eis aqui o forró 
Natural do nordeste brasileiro 
Começou como forrobodó 
E desembocou no mundo inteiro 
Lindos versos e belas melodias 
Pra contar as histórias do lugar 
A memória que nunca silencia 
Viva sempre a cultura popular! 
Tá no sangue da gente (Clã Brasil, 2009)1 

 

Xote com A vem para aflorar2 o papel da mulher conduzida no baile de forró 

pé de serra 3 , mais especificamente na dança. Ao analisar esse ambiente o 

verificamos também construído pelos poderes hegemônicos como o capitalismo, 

colonialismo e patriarcado (SANTOS, B., 2018), atravessado pelas imagens do 

cabra-macho, do vaqueiro, do cangaceiro, do sertanejo, do sanfoneiro, entre outros 

estereótipos que permeiam e reforçam a masculinidade e nordestinidade 

(ALBUQUERQUE JR, 2011, 2013; TROTTA, 2009, 2012, 2014). Este estudo se 

interessa principalmente em como o patriarcado se estabelece e engendra os 

demais poderes dentro do contexto forrozeiro. 

Os direcionamentos que essa pesquisa se propôs a seguir foram do ponto de 

vista da Teoria Corpomídia (KATZ; GREINER, 2001, 2003, 2005) na qual o corpo 

não é um recipiente que acumula informações. Ele, o corpo, a pessoa as elabora e 

depois retorna essas informações para o mundo. O corpo “é sempre um estado 

transitório da coleção de informações que o constitui como corpo” (KATZ, 2008, p. 

69). Ou seja, entendemos nessa pesquisa que o corpo é ou está como processo 

contínuo e em coevolução, no sentido de cotransformação com o ambiente. 

Reiterando, nesta proposição, o corpo é informação. Compreendendo que corpo e 

ambiente estão coimplicados e que não se acoplam como lugar passivo (SEBEOK, 

1991) e que o movimento é uma forma de conhecimento (DAMÁSIO, 2011) 

pretendemos apresentar o forró pé de serra não só como uma dança a dois, mas 

                                            
1 Trecho da música Tá no sangue da gente interpretada pelo grupo paraibano Clã Brasil com 
2 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009) aflorar é vir à flor, à 
tona, à superfície; emergir, assomar. Também apresenta como nivelamento de uma superfície, como 
um terreno. Surgir espontaneamente. Tocar ligeiramente; afagar. Tornar-se visível, manifestar-se, 
exteriorizar-se. (p. 62) Todas estas definições confluem com a palavra utilizada nessa pesquisa. 
Aflorar os lugares de fala feminino em um contexto de silenciamento. 
3 Principalmente os localizados em São Paulo, capital. 
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uma construção cognitiva-cultural (cognitivo enquanto um modo de conhecer, de 

abordar o mundo) de identificação brasileira. Não isoladas das questões atuais da 

sociedade estamos interessadas como o baile e a dança reforçam discursos de 

poder hegemônicos. 

Segundo Luís da Câmara Cascudo (2001) forrobodó ou forrobodança é 

“divertimento, pagodeiro, festança” (p. 250) uma festa para a ralé com todo o tipo de 

gente, uma algazarra. Forró, segundo o autor, seria a música e dança que surgiram 

com os migrantes nordestinos na segunda metade do século XX. Sugere também 

que em São Paulo surgiu em 1962 com o sanfoneiro Pedro Sertanejo. Portanto 

forrobodó seria o espaço, o baile que inclui o forró, assim como o samba ou outros 

ritmos dançantes. Também traz à discussão o termo arrasta-pé como baile ralé e o 

associa ao forró. Então todos os termos apresentados para designar o baile 

parecem estar em correlação, falando sobre os modos de operar desta manifestação 

cultural. Forró ou forrobodó são termos que se introduzem na teoriaprática4 como um 

sistema aberto de correlações africanas, indígenas e europeias. Apesar da grande 

influência europeia presente nas danças e nos ritmos forrozeiros, argumentamos 

nesta pesquisa também colocar em pauta as correlações com as demais influências 

que geralmente não são citadas e pensadas na dança. Luís da Câmara Cascudo, 

em Geografia dos Mitos Brasileiros (1983) aponta uma porcentagem entre estas três 

principais culturas, sendo a europeia com a maior proporção. Mas isso não quer 

dizer que sua participação seja maior, se estamos falando de correlações, números 

não dão conta das organizações da cultura.   

Na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), a partir de Mario Bunge (VIEIRA, 2000), 

sistema é um agregado de coisas que estão em relação e a partir deste 

relacionamento há o surgimento de propriedades coletivas e/ou partilhadas. Estes 

sistemas abertos podem se relacionar com outros sistemas abertos através de 

conectividade, que é a capacidade de um sistema se relacionar com outro. Relação 

pode ser definida como emparelhamento condicional de características somadas às 

suas próprias restrições. Aprendemos ainda com o professor Jorge de Albuquerque 
                                            

4  Teoria é entendida nesta pesquisa como explica Christine Greiner “A teoria precisa ser 
necessariamente uma reflexão da experiência vivida, porque ela se organiza durante a ação” (2005, 
p. 23), ou seja, por isso apresenta-se os termos teoria e prática na mesma palavra, já que nesta linha 
epistemológica se constroem em conjunto. E também de acordo com Rengel (2007) é necessária a 
criação de neologismo para dar conta dos modos de operar do corpo e das instâncias imbricadas 
umas às outras. Segundo a autora “não se trata de um mero anexar de palavras, mas sim de uma 
necessidade de instaurar uma forma de pensamentoação” (p. 1). 
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Vieira (2000) que as restrições fazem algo ser possível, pois a realidade segue leis. 

O forrobodó e forró mantêm-se como um sistema que se relaciona com outros em 

suas características e limites. É um agregado em um espaço onde se dança e se 

toca vários ritmos nordestinos como: xote5, xaxado6, baião7, marchinha8, entre 

outros.  

Desde que Luiz Gonzaga (1912-1989), importante músico e compositor 

nordestino conhecido como o Rei do Baião, nas décadas de 1940 e 1950 

apresentou ao Brasil o baião e outros ritmos nordestinos o forró ganhou espaço nas 

grandes mídias e até hoje tem destaque na identificação cultural brasileira. Possível 

inclusive afirmar sua importância com a Lei nº 11.176, de 6 de novembro de 2005. O 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o Dia Nacional do Forró dia 13 de 
dezembro em homenagem à data natalícia de Luiz Gonzaga.  

Por meio do Rei do Baião começa uma caminhada e um recorte específico 

com foco no forró pé de serra e não do forró em geral. De acordo com Climério de 

Oliveira Santos (2014) o que se entende por forró tradicional está ligado com a 

música desenvolvida por Luiz Gonzaga. Atribui-se a Jackson do Pandeiro9 (1919-

1982) a responsabilidade do termo passar a abarcar outros ritmos “e passa a 

englobar uma pluralidade musical nordestina” (SANTOS, C., p. 4). Os pesquisadores 

Ivan Dias e Sandrinho Dupan disponibilizaram material online em 2017 e nele 

sugerem que o forró tradicional seria o forró pé de serra: “surgiu no nordeste 

brasileiro no século XIX, principalmente no interior dos estados de Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas” (Ibid., p. 21) e em seguida ganhou o Brasil 

através do trabalho de Luiz Gonzaga. De acordo com os pesquisadores, em ordem 

                                            
5 Subgênero do forró que dá nome a esta dissertação. 
6 Música e dança que ficou conhecida pelo movimento do cangaço. 
7 Um dos subgêneros do forró mais conhecidos, graças a Luiz Gonzaga “Rei do Baião”. Segundo a 
letra da música “Braia Dengosa” (1956) o ritmo teria nascido da mistura do maracatu pernambucano 
com o fado português. No livro O Fole Roncou: uma história do forró (2012) apresenta-se algumas 
versões sobre a criação do ritmo, uma delas Luiz Gonzaga explicou para o Jornal do Brasil em 1971 
que ele foi seu criador, assim como há outras opiniões como o do crítico e pesquisador José Teles 
“’Baião’ é o aproveitamento da espartana linha melódica do cantador de viola, em compasso mais 
ritmado, com traços do coco e do maracatu. Grosso modo, o baião foi a nossa primeira música de 
laboratório” (MARCELO; RODRIGUES, 2012, p. 22). Há também registros do termo ‘’baião” em 
outras manifestações culturais como o caboclinhos de Pernambuco.  
8 Um dos subgêneros mais tocados e dançados nas tradicionais festas juninas e julinas.  
9 Conhecido com o Rei do Ritmo, o cantor paraibano aprendeu a tocar pandeiro com a mãe cantora 
de coco. Junto com Luiz Gonzaga ele é um dos principais artistas do forró pé de serra. Muito 
conhecido por tocar cocos e sambas. A ele também se dá a “criação” do ritmo forró, homônimo à 
festa/baile.  
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cronológica, o forró passaria pelo Forró Tradicional (1940); Forró MPB (1970), Forró 

Eletrônico (1990) e Forró Universitário (2000). A partir do forró universitário – o 

movimento das músicas tradicionais começarem a tocar nas festas universitárias – 

que o forró tradicional, ou seja, o forró pé de serra voltaria ao cenário atual, com 

bandas e intérpretes com novas influências, mas ainda com a estética do forró 

gonzaguiano (SANTOS, C., 2014).  

O forró pé de serra se distingue do forró eletrônico, apesar de ambos terem 

um histórico próximo. O forró pé de serra, ainda segue linhas melódicas e estéticas 

que Luiz Gonzaga disseminou enquanto o forró eletrônico criou uma modernização 

dessas estéticas, trazendo à luz outros elementos e instrumentos. Assim o forró 

eletrônico antecedeu movimentos como o forró universitário que fomentou um 

grande alcance desta manifestação, principalmente no sudeste do país por volta dos 

anos 2000. 

Articulada à linha de pesquisa Dança, Corpo e Cognição do Programa de 

Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (PPGDança) nosso 

vínculo teórico (e, sem dúvida, prático) traz a argumentação de que o forró pé de 

serra (baile e dança) é uma ação cognitiva do corpo. E corpo é “corponectivo” – 

mentecorpo junto (RENGEL, 2007, 2015). Assim forró pé de serra, ou qualquer outra 

dança, é manifestação de natureza/cultura (o sinal / significa estar para). Cultura não 

é dada a priori, ela não existe sozinha em suspensão, ela é resultado dos nossos 

processos perceptivos no e com o mundo, então ela também se configura, nesta 

argumentação, como processo cognitivo (TOMASELLO, 2003).  

A expressão que se apresenta como título deste trabalho utiliza “xote” para 

resultar na palavra xota. O xote teria surgido de uma dança chamada schottisch, 

apesar da palavra alemã indicar escocesa ela seria um tipo de polca alemã (DIAS; 

DUPAN, 2017, p. 13; CHEDIAK, 2013, p. 19). Xota, relativo a xoxota, em larga 

escala considerada uma expressão vulgar brasileira que indica a vulva/vagina da 

genitália feminina. Parente da buceta, do xibiu, da perereca, xana e tantos outros 

exemplos de expressões espalhadas pelo Brasil ou pelas preferências pessoais de 

cada mulher10. Colocar em pauta a palavra xota em um contexto tradicional e 

patriarcal, tal qual o forró pé de serra, é entendê-la como uma fissura e não só um 

                                            
10 Nessa pesquisa entendemos que a identidade de gênero pode ou não ser diferente do sexo 
biológico. Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico. Transgênero se identifica 
com o sexo diferente do sexo biológico.  
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órgão. Não é a genitália que representa a mulher mas a lacuna da sua 

representatividade dentro desse contexto. A pesquisadora Morgana Ribeiro dos 

Santos (2012), sobre seus estudos do duplo sentido11 presente nas letras de forró, 

levanta a importância da organização estratégica dos recursos da língua, que 

provoca ambiguidade e deixam lacunas a serem preenchidas pelo receptor. Assim, 

autores e ouvintes participam em um jogo interativo de linguagem construindo juntos 

o sentido 12 . A proposição de xota, busca questionar o pejorativo, o órgão, a 

identidade de gênero, o tabu, trazendo o florescer. É tirar do xote a mulher que se 

não se reconhece. E como ela pode e deve se identificar e assim encontrar seu 

lugar de fala (RIBEIRO, D., 2017) e sua autonomia, compartilhando experiências em 

comum com outras mulheres dentro do contexto forrozeiro, desestabilizando formas 

de opressão. E através disso construir também um lugar de escuta crítico e 

responsável. 

São mais de 15 anos frequentando bailes de forró pé de serra, poucos 

festivais13. Falar de forró é falar do corpo que sou, é falar de mim, da minha 

ancestralidade, de um dos modos como sinto o mundo funcionar, ou seja, um hábito 

cognitivo. Dos abraços aos variados giros e bases distintas. A cada abraço, um novo 

estado de corpo, um novo dançar. Eu cresci ouvindo a história da minha família 

pelas músicas de forró pé de serra, mais sei do Nordeste pela voz de Luiz Gonzaga 

do que pela voz de minha mãe ou minha avó. Cresci em uma família de mulheres. 

Minha mãe, pernambucana de Bezerros, município localizado no agreste do estado, 

a única mulher dos cinco filhos vivos de minha avó, sofreu inúmeras formas de 

preconceitos por resolver se divorciar.  

Cresci fortalecendo-me com essas mulheres e demorei muito para entender o 

porquê o mundo era tão injusto com muitas de nós. Não entendia por que mulheres 

heterossexuais sofriam tanto com os namorados, por que minha mãe nunca quis ter 

outro companheiro e por que o sofrimento parecia ser um traço tipicamente feminino. 

Demorei para entender por que era um problema minha família ser de origem 

                                            
11 No forró pé de serra muitos artistas trabalharam o duplo sentido, forró pornográfico ou forró safado, 
“caracterizando-se pelo emprego de recursos linguísticos, com a finalidade de promover a  
obscenidade e o humor por meio da ambiguidade” (SANTOS, M., 2012, p. 7). Podemos citar aqui dois 
dos muitos intérpretes que ficaram conhecidos pelo gênero: Clemilda, uma das rainhas do forró e 
Genival Lacerda, o rei da munganga. 
12 Ibid., p. 34. 
13 Então deixo evidente um recorte na pesquisa, estou falando dos bailes, particulinos e festas locais, 
não dos grandes festivais, principalmente os que estão localizados em São Paulo, capital. 
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nordestina, minha mãe trabalhar como doméstica ou minha irmã sair com várias 

amigas e amigos durante a noite. Eu demorei para entender que havia algo de 

opressor para conosco as mulheres. Essas mulheres que sempre foram a minha 

única referência de amor, carinho, força, coragem e trabalho. Por algum motivo, que 

até hoje sigo elaborando, nós não somos aceitas, de modo largamente abrangente, 

simplesmente por sermos mulheres.  

O cavalheiro abraça a dama, o condutor rodopia pelo salão mostrando certa 

habilidade e repertório diversificado. Ela, considerada a conduzida, na ponta dos 

pés atenta a seu companheiro dividindo seu equilíbrio. Ele, firme, decidido, técnico e 

utilizando passos como se fossem argumentos cada vez mais elaborados. Ela, leve, 

demonstra com agilidade sua capacidade de ouvir esses argumentos, deve 

concordar e reafirmar cada um deles.  

Muitas vezes ao errar o passo eu ria descaradamente, acho os pequenos 

“choques” na comunicação o mais interessante, era onde eu aprendia e aprendo 

mais sobre aquele corpo e o corpo “eu”. Era no erro, nas brechas, nas fissuras 

que eu sabia onde poderia contra-argumentar. Enquanto eu e algumas outras 

conduzidas riam ao errar, muitas outras pediam desculpas por não saberem 

responder àquele passo. Eu demorei para entender porque isso acontecia. Muitas 

vezes ouvia “Você ri? Mas você errou.” Ou “Não foi isso que conduzi” como se me 

repreendessem. Mesmo assim, eu seguia pensando como construir minha 
autonomia enquanto conduzida. 

 
Estamos tão condicionados a pensar no poder como uma coisa 
masculina que uma mulher poderosa é uma aberração. E por isso ela 
é policiada. No caso de mulheres poderosas, perguntamos: “ela tem 
humildade? Sorri? Mostra gratidão? Tem um lado doméstico?” 
Perguntas que não fazemos a homens poderosos, o que demonstra 
que nosso desconforto não é com o poder em si, mas com a mulher. 
(ADICHIE, 2017, p. 33) 

 

Nunca me senti representada em aulas de forró, sempre homens falando com 

os homens e quase sempre homens cantando, homens tocando, homens lhe 

convidando para dançar. “Você não pode dizer ‘não’ para uma dança”; “Você não 

pode usar uma saia sem um shorts”; “Você não pode ir de salto”; “Você não pode 

beijar uma pessoa na festa”; “Você não pode girar sem ele pedir” e outras tantas 
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regras, ou melhor, algumas “indicações” feitas inclusive em sala de aula para as 

conduzidas.  

 
A cena reproduz o modelo tradicional de posições masculinas e 
femininas, na qual o olhar ativo masculino se dirige à mulher que, 
passiva, exibe seus “dotes”. (TROTTA, 2012, p. 158) 

 

E, assim, fui construindo meu sentido de mundo com essa dança. Por vezes, 

desobediente tentando encontrar saídas para minha fala, por vezes, obediente, mas 

tentando entender o que de diferente havia em cada corpo. Por vezes, arrogante por 

me sentir tão pertencente àquilo que já não ouvia e nem me interessava. Mas 

sempre apaixonada, por ouvir ali as histórias e as dores que minha família não me 

contou.  

Há quatro anos dirijo o grupo 3ª Categoria14, que surgiu da necessidade da 

pesquisa em dança utilizando o forró pé de serra como base técnica-conceitual. 

Atualmente temos um baile-espetáculo intitulado Tentação de ser muito feliz15, que 

estreou em 2016 e em 2018 apresentou uma versão atualizada. Para a pesquisa 

deste trabalho são iluminados à cena alguns tabus que existem nos bailes de forró 

pé de serra como: dois homens dançando de forma afetiva; duas mulheres 

elaborando giros, como uma ciranda, sem ter uma condutora e uma conduzida; uma 

mulher que quer dividir seu afeto com muitas pessoas no mesmo baile; trazer 

referências da cultura popular nordestina como o maracatu e o coco; músicas 

machistas; um bando chefiado por uma mulher e entre outras referências políticas 

que podem se construir na relação obra/espectador.  

Nosso trabalho no 3ª Categoria se tornou um tipo de referência específica 

dentro da cena forrozeira paulistana (com certa repercussão nacional). Uma 

referência problemática, cheia de críticas e elogios. Depois de dois anos de trabalho 

o grupo foi buscado para atividades em aulas de dança, o que foi um grande passo 

para o grupo. Eu que aprendi a dançar nos bailes, pois pouco me sentia 

representada dentro das aulas, estava sendo chamada para estar dentro delas para 

ensinar algo para pessoas que eram convencionadas tendo mais conhecimento do 
                                            

14 O nome do grupo surgiu após assistirmos uma entrevista de Luiz Gonzaga para a Globo. A repórter 
pergunta sobre a valorização do baião: “é preciso que a gente vá para o sul para conseguir certo 
prestígio. Na nossa terra é incrível mesmo. É totalmente impossível conseguirmos alguma coisa aqui 
na terra, porque nós somos considerados terceira categoria”. 
15 Trecho da música Baião de Quatro Toques (2003) de Luiz Tatit e Zé Miguel Wisnik. 
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que eu. Foi aí que eu percebi a potência de questionar poderes hegemônicos. Ao 

mesmo tempo que me sentia muito solitária nos questionamentos do grupo, que me 

pareciam fechados àquele ambiente, havia mais pessoas interessadas em saber o 

que era/é o trabalho do grupo. E isso esboçou o início da discussão trazida nesta 

pesquisa.  

O problema da pesquisa se insere por que o baile e a dança do forró pé de 

serra podem ser opressores para as mulheres, principalmente as que se identificam 

com a função de conduzidas. Assim, consequentemente, os modos de 

dançar/ensinar o forró pé de serra, as tradições, convenções e hábitos dos bailes 

podem reforçar formas opressoras do dançar. Na cultura forrozeira, que é 

fortemente masculina, é possível que mulheres construam seu lugar de fala 

(RIBEIRO, D., 2017) e autonomia? O que pode ser considerado uma técnica em 

dança (NEVES, 2010) como ação empoderadora (BERTH, 2018) para as mulheres 

dentro e fora desse contexto?  

Nesse sentido, a pesquisa tem por objetivo articular as relações de poder 

entre gêneros na dança do forró pé de serra e no contexto que se inclui, a partir de 

epistemologias em relação interdisciplinar e de uma metodologia feminista. As 

metodologias feministas assumem o caráter das abordagens críticas (GUBA; 

LINCOLN, 1994), tendo como objetivo comum a mudança social, o resgate da 

experiência feminina, o uso de análises e de linguagens não sexistas (EICHLER, 

1988) e o empoderamento dos grupos oprimidos, em especial das mulheres. 

(NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 651). A metodologia da pesquisa utilizou da revisão 

bibliográfica, pesquisa de campo participativa (SCHMIDT, 2006) em atitude 

etnográfica (PIMENTEL, 2014), com participação e visitas a bailes em São Paulo 

(capital) e pela pesquisa em dança artístico/pedagógica com o grupo 3ª Categoria. 
Como adensamento da pesquisa tive aulas e cursos de aperfeiçoamento técnico em 

dança e música e aprofundei a análise de letras de músicas. Todas essas ações se 

convergem irradiando metodologias de olhar feminista que buscam por soluções 

críticas e contra hegemônicas.   

O trio pé de serra é composto por três instrumentos: zabumba, triângulo e 

sanfona. Existem bandas de forró pé de serra presentes nos bailes e festas que 

adicionam outros instrumentos. Porém, zabumba, triângulo e sanfona formam a 

configuração que Luiz Gonzaga começou a pensar em 1949 e a definir em 1950. 
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Esta configuração, que virou “poderoso signo da música popular nordestina”, 

resolvia muito bem as questões sonoras/acústicas e econômicas do cantor 

(SANTOS, C., 2013, p. 52-53). Esta dissertação se referencia nesse trio de 

instrumentos sendo cada um deles a síntese de representação de um capítulo.   

No capítulo 1, Zabumba - Bases históricas e conceitos-chave da 
pesquisa, apresentamos bases históricas e conceitos-chave que referenciam a 

pesquisa. Tratamos o forrobodó como processo cognitivo com referência em Antônio 

Damásio (2011), Christine Greiner (2005, 2010), Eloisa Leite Domenici (2004), 

Helena Katz (2005, 2008), Lenira Rengel (2007, 2015), Michel Tomasello (2003) e 

Mônica Ribeiro (2015). Aspectos da linha semiótica a partir de Charles Sanders 

Peirce por Eloisa Leite Domenici (2004), J. Teixeira Coelho Netto (2003) e Lucia 

Santaella (2005). Estudos históricos sobre o Nordeste e seus estereótipos têm 

referência em Durval Muniz de Albuquerque Jr (2011). Sobre a história de Luiz 

Gonzaga e sua importância no contexto forrozeiro a partir de Carlos Marcelo e 

Rosualdo Rodrigues (2012), Climério Santos (2013) e Dominique Dreyfus (1996). 

Acerca da relação da masculinidade com o Nordeste referenciamo-nos em 

Albuquerque Jr (2013) e Felipe Trotta (2014). Estudos sobre tradição são abordados 

a partir de Ebrahim Moosa (2009) e Jurandir Freire Costa (2004). 

No capítulo 2, Triângulo - Um trio: convenções, espacialidade e 
sexualidade, para a noção de espaço enquanto espacialidade, Lucrecia Ferrara 

(1993, 2008) é referência. Para o que é denominado de olhares feministas as 

perspectivas de referência se dão com Djamila Ribeiro (2017), Flávia Biroli (2016, 

2013) e Simone de Beauvoir (2016). Questões da sexualidade são abordadas a 

partir das interpelações de Michel Foucault (1984, 1988) e Jean-Philippe Catonné 

(2001). Para tratar da invisibilidade da mulher Adriana Negreiros (2018), Maria Odila 

Leite da Silva Dias (1983) e Miridan Knox Falci (1997) nos orientam. Nesta etapa 

fazem parte a observação em visitas aos bailes, análise de letras musicais, 

entrevistas e comentários recorrentes de alunas, professoras e participantes do 3ª 

Categoria. Esses são fundamentais para entender como estruturas hegemônicas 

podem se reforçar ou se transformar em ações ou convenções nos bailes de forró 

em São Paulo, capital.  

No capítulo 3, Sanfona - Xote com A: empoderamento e ações contra-
hegemônicas, buscamos ações empoderadoras (BERTH, 2018) contra os poderes 
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hegemônicos, ações que são suspiros (des)harmônicos dentro do contexto do forró 

e da contemporaneidade. Paulo Freire (1986, 1987) elucida sobre o conceito de 

diálogo e Pedagogia do Oprimido. Conceitos como o da ecologia de saberes e 

epistemologias do Sul de Boaventura de Sousa Santos (2008) e de técnica de dança 

a partir de Neide Neves (2010) fazem parte deste capítulo.  

Como filha de nordestinos, educadora, artista e participante da cultura 

forrozeira, essas temáticas trazem hipóteses que demonstram ser possível articular 

outras formas de ensinar e fazer dança/arte, no caso o forró pé de serra. Aprofundar 

o questionamento de estruturas de poder presentes na sociedade como o 

patriarcado é tencionar essas estruturas no nosso cotidiano e nas artes. No caso 

desta pesquisa, esse conjunto de questionamentos abarca também as ações 

educativas e artísticas do forró pé de serra.  

Para iniciar uma discussão sobre a construção do conhecimento citamos 

Maduro quando ele nos elucida que “[...] nosso desconhecimento é sempre 

infinitamente maior que nosso conhecimento” (1994, p. 171). Então estamos longe 

de apresentar uma história do forró universalizada que possa dar conta de todos as 

questões e problemáticas sobre o baile. Propomos uma reflexão sobre os 

estereótipos construídos a partir dos atuais poderes hegemônicos que atuam 

ativamente para que certos conhecimentos se reforcem e criem uma rede de 

relações opressoras e de poder dentro dos bailes de forró pé de serra, 

principalmente na dança. Como resultados poderemos contribuir com dados 

teóricopráticos e busca de compreensão histórica, inclusive recente. O intento foi e é 

propor um trabalho artístico/pedagógico práticoteórico com o forró pé de serra que 

reflita e questione seu contexto nas relações colonialistas, capitalistas e patriarcais 

da sociedade e também nesta dança.  
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CAPÍTULO I 
 

1. ZABUMBA - BASES HISTÓRICAS E CONCEITOS-CHAVE DA PESQUISA 
 
Figuras 1, 2 e 3 - da esquerda para direita: Talita Del Collado, Naiara Perez, Neide Garape 

 
Fonte: www.triosinhaflor.com.br / Fotos: Thiago Cardeal e Rodrigo Torres, 2019. 
 

A zabumba é o instrumento rítmico e percussivo do forró pé de serra, também 

encontrada em outras manifestações culturais brasileiras como o Coco. Na dança é 

a que mais nos ajuda a denominar cada ritmo dentro do baile. Em conjunto com o 

trio, a zabumba nos anuncia se é um baião faceiro, um forró animado, um arrasta-pé 

festeiro ou um xote buliçoso. É tocada com duas baquetas, maceta e bacalhau. É 

um tambor com duas peles, uma mais grave que fica na parte de cima do 

instrumento onde se toca com a maceta e uma mais aguda na parte de baixo onde 

tocamos com o bacalhau. Entre ressonâncias graves e agudas, a zabumba é que dá 

o swing para o conjunto.  

O forrobodó pode acontecer com quaisquer instrumentos, basta ter 

disposição, o local e dançadores. Como dançarina e professora, orientada por 

arcabouço teóricoprático, argumento que se faz um forró sem sanfona, mas não sem 

zabumba. Não há pandeiro ou baixo que aguente o rojão16 que a zabumba propõe. 

Ela não é só mero acompanhamento, ela é a base que segura todo mundo no ritmo 

e que faz o trio funcionar. Se é coincidência ou não, é feminina e diferente da tal 

                                            
16 Rojão, segundo Luís da Câmara Cascudo (2001), era um trecho musical tocado por viola ou 
rabeca. Sendo característico do sertão do Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Era uma 
forma de desafio entre cantadores. Depois de 1918, passou a valer como duração ou medida. 
Também é associado ao foguete, um tipo de fogo de artifício (p. 598). Nesta pesquisa utilizamos o 
termo para exemplificar a importância da zabumba e seu “peso” enquanto sonoridade dentro do trio 
de forró pé de serra.  
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Paraíba masculina 17  (1952) e se orgulha disso. Mulher, nordestina de origens 

africanas, a zabumba segura o mundo no abraço do ritmo. 

Assim como a zabumba há bases que se reafirmam e que se transformam. 

Há muito para contar e refletir sobre o que faz os poderes hegemônicos operarem 

ou quais são as potências para mudanças desses poderes na nossa sociedade 

atual. A zabumba tem o poder de instituir um ritmo, mas também tem o poder de 

swingar18.  

Apresentamos neste primeiro capítulo ideias que são nucleares para a 

pesquisa a fim de construirmos um novo ambiente e, consequentemente, uma nova 

relação com o corpo e o forró pé de serra. São ideias que reforçam a tradição cis 

heteronormativa e machista no forró, mas que são trazidas para reflexão, outras que 

nos transportam para novos contextos e significações.  

Com o olhar feminino da zabumba iniciamos uma jornada pelos bailes de 

forró pé de serra atentas às relações que ali se instituem como convenções ou 

tradições. Como e porque elas podem ser opressoras para as mulheres e reforçam a 

representatividade do homemcabramacho19  como medida para todas as coisas 

relacionadas ao contexto cultural forrozeiro.  

 
1.1. FORROBODÓ COMO PROCESSO COGNITIVO 

Para falarmos do forró pé de serra nesta pesquisa escolhemos o termo 

forrobodó que abarca nossas escolhas epistemológicas, neste momento. Segundo 

Luís da Câmara Cascudo forrobodó referencia um “baile para ralé”; “algazarra” 

(2001, p.  250). É nessa algazarra que queremos aprofundar nossas reflexões.  

Apresentamos o forrobodó como uma estrutura que incorpora não somente a 

música ou a dança, mas todo o complexo contexto do baile. Tradições, convenções 

e hábitos reforçam e revelam questões sociais e políticas que surgem neste 

contexto. O modo de dançar e como o baile se elabora também fazem parte destas 
                                            

17 Baião escrito por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira em 1946 e gravado em 1952. A música nasce 
em homenagem ao contexto político luta pelo voto secreto. Masculinizar o estado com nome feminino 
seria dar a ele características de coragem e luta, que seriam qualidades dos homens.  
18 Segundo Antônio Nóbrega (2013) o que caracteriza a música e dança brasileira são os saracoteios, 
molejos e ginga que atravessam as nossas histórias. Em aula de musicalidade Marília Bizelli (2018) 
apresentou que a matéria prima da música é o tempo, indicando como a música pode trabalhar com 
diferentes formas de usar o tempo, que na teoria musical europeia segue uma linearidade em sua 
notação. Assim swingar, nesta pesquisa, segue nesse sentido de sugerir uma sinuosidade aos 
tempos musicais, característico da música brasileira, como a síncope.  
19 Ver neologismo (p. 13). 
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relações. Assim, o forrobodó é este corpo/ambiente que estamos interessadas em 

apresentar como processo cognitivo. Entendendo também que processos culturais, 

que constroem linguagens e metáforas, não podem ser ignorados pois integram 

esse emaranhado conjunto de conhecimentos, plenos de sensações, sentimentos, 

emoções, inferências. Cultura e natureza não são compreendidas separadamente, 

ou seja, interessa a este estudo cultura como um sistema aberto20. Conceitos como 

essência ou origem tornam-se borrados pelo fluxo destas relações já que a realidade 

é sistêmica, complexa e legaliforme. Apesar de seguir leis, ou um nível de 

probabilidade e não previsibilidade, não há como controlar essas trocas. O sistema 

aberto necessita permanecer e para isso se faz dinâmico, permeável e instável. O 

contexto, que chamamos nesta pesquisa de forrobodó, é também um sistema aberto 

que pode se correlacionar com outros sistemas (tanto culturais, como naturais).     

O termo cultura, já amplamente discutido por diversos teóricos, compreende 

nesta pesquisa como um espaço de interação e mediação. O filósofo e crítico 

literário Terry Eagleton (2011) apresenta uma das raízes latinas da palavra cultura 

como cultivar 21 . E para aproximar as questões entre cultura e natureza 

complementa:  

 
Se cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce 
naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o 
natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz.  
(EAGLETON, 2011, p. 11) 

 

Então cultura seria “uma tensão entre fazer e ser feito”22. Não é só imposta a 

priori como uma matéria prima a ser moldada, porém construção mútua entre 

liberdade e necessidade de ambas instâncias que coevoluem (ou cotransmutam-se 

ou cotransformam-se). O autor ainda alerta que quando pluralizamos o conceito de 

cultura também podemos encaminhar nossos estudos somente para características 

benéficas da palavra, como se cultura fosse somente um valor, sugerindo um 

conceito fechado e conservador. Se a cultura é este espaço de interação da 

experiência humana nela também faz parte todas as variedades de relações sociais, 

políticas, artísticas como também o racismo, a tortura, o machismo, o colonialismo, 
                                            

20 Ver sistema aberto (p. 13). 
21 De acordo com o autor a raiz latina da palavra cultura vem de colere, que pode ter vários 
significados entre eles, cultivar, habitar, adorar e proteger.  
22 Ibid., p. 14. 
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por exemplo. Essas últimas relações, embora nefastas, também são formas de 

construir o mundo (EAGLETON, 2011, p. 28).  

O prefixo co pode ilustrar sobre processos que nos constituem. Ele “indica 

uma relação mutuamente constitutiva” (RENGEL, 2007, p. 33). Charles Darwin em 

seu clássico A origem das espécies (2010) observou as relações complexas entre os 

seres organizados. Em alguns casos apresentados no livro ele concluiu que há um 

nível de codependência entre espécies/ambiente e que uma mudança, por menor 

que seja, pode estruturar novos hábitos e novas formas de sobrevivência. 

Ressaltamos de modo veemente e comprovado que nosso recorte da teoria da 

evolução não se relaciona com as noções do darwinismo social, que podem 

acarretar em conceitos racistas e preconceituosos da sociedade como um todo. 

Segundo a Profa. Dra. Maria Augusto Bolsanello (1996) a partir dos conceitos 

apresentados por Charles Darwin, muitos pensadores utilizaram destes conceitos 

para justificar uma sociedade produzida pelo capitalismo industrial da época (século 

XIX). Um dos grandes mentores desta teoria seria o filósofo inglês Hebert Spencer 

(1820-1903). Assim o darwinismo social defende que os seres humanos possuem 

características inatas e que por isso somos desiguais por natureza. Esta teoria se 

propagou em outras linhas de pesquisa como a genética, a psicologia, a neurologia, 

antropologia e etnologia. E com o discurso “sobrevivência dos mais aptos” em prol 

de uma sociedade capitalista se relacionou rapidamente com conceitos como a 

eugenia e racismo (BOLSANELLO, 1996). Conceitos que também instituíram a 

noção do macho nordestino, segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr (2013) que 

criticamos e negamos nesta dissertação.  

Estamos falando da capacidade de adaptação das espécies, humanas e não 

humanas em correlação, em coevolução, visando a permanência. Portanto, 

evolução está relacionada às noções de transformação, ao invés de progresso. 

Entender a sociedade do ponto de vista coevolutivo concatena com as noções de 

sistema aberto, o qual se relaciona, a muitos outros sistemas, simultaneamente. A 

cultura seria também uma dessas ações responsáveis pela evolução e modos de 

sobrevivência. 

De acordo com Mônica Ribeiro (2015) “a vida social passa a ser 

compreendida como um dos aspectos da vida de pessoas que, por sua vez, são 

consideradas agentes criativos num campo de relações” (p. 24). Portanto, 
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entendemos a cultura como fluxo interno e o externo, como continuidade 

corpo/ambiente, como natureza/cultura. Assim, ela não é só uma coleção de 

informações que institui e normatiza pois ela não engendra essas ações de forma 

independente, mas uma proposta de conexão, que por meio de uma memória 

coletiva23 se estrutura, todavia também a transforma.  

 
A não existência de espaço interno e externo implica que o espaço 
percebido é também construído, não existindo como anterior ao ato 
perceptivo-acional. (RIBEIRO, 2015, p. 53) 

 

A cultura mestiça (PINHEIRO, 1994) é um conceito polêmico enquanto 

comunicante de dispares e diversas perspectivas e extremamente delicadas de 

serem abordadas. Entretanto é próprio de um trabalho acadêmico – e este se 

pretende como tal – abordar e criticar, buscar e identificar como o mesmo conceito 

se dá a ver no mundo. Argumentamos que o forrobodó, apesar de ter uma 

identificação nordestina, foi construído de diversos mosaicos que formam uma 

ampla imagem característica. Muitas vezes massificada como “Norte” excluindo as 

distintas formas de ser nesses estados, que fazem parte do que chamamos de 

Nordeste atualmente. Importante ressaltar que mestiçagem, segundo Amálio 

Pinheiro (1994), é o que está entre. Necessário sobremaneira evidenciar que 

mestiçagem não se manifesta apenas na categoria biológica (no que se denomina 

de mistura entre raças). O processo de mestiçagem é também uma maneira de 

organização, na qual traduções e contaminações entre os sistemas e o ambiente 

encontram formas de se correlacionar. A mestiçagem, ainda segundo Amálio 

Pinheiro, está em articular as transformações e adaptações. Ela ocorre em relações 

que não são puras, mas únicas em suas formas de organização e em correlação ao 

ambiente. Porém sem separar natureza e cultura podemos pensar no fluxo da vida, 

da sobrevivência e do movimento como parte das estruturas dos nossos contextos 

culturais. Assim, a cultura que é também formada por pessoas, que são seres vivos 

que se transformam, ela também passará por este processo.  

 

                                            
23 De acordo com Damásio (2011) a memória tem grande importância na vida humana pois “[...] 
permite ao homem imaginar seu bem-estar individual e o bem-estar global da sociedade, inventar 
modos e recursos para alcançar e ampliar esse bem-estar” (p. 361).  
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As sociedades mestiças ficaram treinadas em tradução: esse gesto 
sintático de assimilar e incluir o outro em si e o em si no outro 
(mesmo e especialmente quanto mais pareçam estranhos, 
desconhecidos e inimigos). (PINHEIRO, 2010, p. 9) 

 

Dentro da nossa sociedade ainda insistem poderes, como sugere Boaventura 

de Sousa Santos (2018) como o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Poderes 

que em conjunto tecem uma firme base para estas relações. Então não podemos 

aqui só entender a cultura como mestiça, mas também como produtora de 

conhecimento que se relaciona fortemente como o patriarcado (SANTOS, B., 2018). 

Ou seja, mestiçagem também pode ser um dispositivo de poder como aponta 

Emanuel Mariano Tadei (2002): 

 
De forma mais específica, ele pode ser entendido como um conjunto 
de saberes e de estratégias de poder que atua sobre nossa 
identidade nacional, tendo por objetivo integrar e tornar dóceis as 
etnias que estão na raiz de nossa nacionalidade (no caso os 
indígenas do continente e os negros africanos). (p. 3) 

 

Tencionando esses temas buscando sua conectividade e não sua finalidade, 

ou seja, nossa atenção voltada a como essas relações atravessam o corpo na 

experiência, corpo como este entre. Apontando pistas que possam abrir ainda mais 

nossas possibilidades de co(n)fluir e de co(m)partilhamento entre conhecimentos. 

Isso não quer dizer que tudo vale e que estamos imersos em uma enorme 

desorganização. Argumentamos, a partir das leituras e estudos referenciados em 

Jorge Albuquerque Vieira (2000), que o corpo/ambiente pode passar por etapas de 

previsibilidade e de imprevisibilidade, pois não é isolado. Então, os nossos modos de 

conhecer o mundo também coevoluem com esses sistemas. Ou seja, enquanto 

estamos dentro do ambiente forrobodó assumimos que construímos em conjunto 

saberes que estabelecem uma comunicação com o mundo e vice-versa.  

Se o corpo/ambiente, nesta pesquisa, também é este estado transitório que 

é/está com e na cultura, estamos falando de sistemas abertos que coevoluem 

através da adaptação e transformação e entendemos o processo cognitivo como 

parte fundamental nesse processo. Já que somos todos serem complexos e com 

processos cognitivos únicos, este sistema vai se adaptando com nossas 

experiências e trocas com o ambiente. Lembrando que há modelos hegemônicos 

que fazem parte dessas trocas, modelos estes que o ambiente não reforça sem a 
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ajuda da ação dos seus participantes. De acordo com Helena Katz (2005) a partir de 

conceitos científicos que já apresentam novas noções de incerteza e 

complementaridade o universo passou a ser visto “como um processo vivo e auto-

organizador” (p. 35) e nesta perspectiva não temos mais espaços para 

determinismos, linearidades e conexões causais. Passamos de meros observadores 

para participantes de toda essa rede.  

Ao iniciar nossos estudos nas ciências cognitivas percebemos que há várias 

linhas de produção de conhecimento nesta área, a partir de conhecimentos de uma 

linha interdisciplinar como neurobiologia, filosofia, antropologia, física, química, 

linguística e a teoria da computação. Muitas vezes o próprio termo cognição avança 

para discussões nas quais a dualidade racional/emocional ou corpo/mente se 

apresenta. “Quando se diz que um sistema é cognitivo, diz-se que ele é capaz de 

conhecer, ou seja, de aprender” (RIBEIRO, M., 2015, p. 26). Termos como 

“aprender” e “conhecer” podem evidenciar que são processos unicamente mentais, 

como se o corpo e a mente estivessem trabalhando separadamente (RENGEL, 

2007, p. 68). Os estudos de Lenira Rengel (2007) integram nessa pesquisa quando 

apresenta a cognição como processo que se estabelece com a ação, sendo ela 

inseparável dos processos sensitivos-motores e da percepção. Lenira Rengel (2007, 

2015) concebe a noção de corponectividade, uma tradução específica, referenciada 

em Varela, Thompson e Rosch para embodiment.  

 
O termo corponectivo enfatiza que há um corpo com capacidades 
sensório-motoras e, muito importante, essas capacidades englobam 
e fazem parte de um contexto biológico, psicológico e cultural24. 

 

Antônio Damásio (2011) ajuda a desvendar como a ação corpomente opera. 

De acordo com o autor a ideia sobre a mente ser algo mais complexo ou diferente 

dos demais processos biológicos do corpo, dos quais o cérebro faz parte é afirmar 

que a mente não tem uma natureza física. Esta perspectiva ainda enxerga “a mente 

com os olhos voltados para dentro, e vemos os tecidos biológicos com os olhos 

voltados para fora” (Ibid., p. 28), como se fossem processos completamente 

distintos. O neurocientista propõe uma perspectiva integrada a partir da biologia 

evolucionária e neurobiologia. Ele explica que organismos produzem mentes a partir 

                                            
24 Ibid., p. 69. 
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dos neurônios, que são células excitáveis como as células musculares, ou seja, são 

sensíveis não só aos processos internos, mas também aos externos e assim 

recebem sinais de ambos. Isso acontece, pois os neurônios possuem um 

prolongamento fibroso chamado axônio e a região terminal do axônio, chamada 

sinapse. Assim, “os neurônios são como as outras células, só que podem enviar 

sinais influentes para as outras células e, assim, modificar o que elas fazem” 

(DAMÁSIO, 2011, p. 56). A partir do conceito de mapas que seriam os padrões 

resultantes da organização em grandes redes de pequenos circuitos (p. 32) o autor 

nos introduz que estes (os mapas) se organizam no cérebro de forma contínua com 

a ação do resto do corpo. 

 
Em suma, o cérebro mapeia o mundo ao redor e mapeia seu próprio 
funcionamento. Esses mapas são vivenciados como imagens em 
nossa mente, e o termo “imagem” refere-se não só às imagens do 
tipo visual, mas também às originadas de um dos nossos sentidos, 
por exemplo, as auditivas, as viscerais, as táteis25. 

 

Assim, a consciência seria formada em contínua relação entre corpo 

(corponectivo)/ambiente. As imagens, como ideias, lembranças ou passos de 

danças são importantes nesse processo da relação corpo e objeto a ser conhecido. 

Sabendo que estas imagens têm origens distintas, o que é bem interessante neste 

processo é que “o mecanismo pelo qual percebemos um objeto ‘externo’ seria o 

mesmo pelo qual percebemos o interior do corpo” (DOMENICI, 2004, p. 50).  

 
O corpo interage com o meio circundante, e as mudanças causadas 
no corpo pela interação são mapeadas no cérebro. Sem dúvida é 
verdade que a mente toma conhecimento do mundo exterior por 
intermédio do cérebro, mas é igualmente verdade que o cérebro só 
pode obter informações por meio do corpo. (DAMÁSIO, 2011, p. 121) 

 

De acordo com Damásio (2011) a cultura é resultado de um processo 

complexo coevolutivo do desenvolvimento da consciência “uma mente com um self 

autobiográfico capaz de guiar a deliberação reflexiva e reunir conhecimentos” (p. 

354). Segundo o autor, a partir de uma perspectiva evolucionista, os processos 

iniciais do self, que ele chama de protoself, eram muito eficientes para as 

necessidades homeostáticas dos organismos (corpos). Assim através da seleção 

                                            
25 Ibid., p. 33. 
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natural foram favorecidos e preservados. Em um processo complexo esses 

processos ganharam instruções mais elaboradas, do self central, que começam a 

gerar uma subjetividade e nesse processo que a mente se qualifica como 

consciente. Os conhecimentos sobre organismos e o ambiente eram guardados em 

memórias e registradas externamente, através da cultura. Quando esses 

conhecimentos começaram a ser categorizados é quando surge a mente consciente 

que citamos aqui: “[...] os níveis distintos de processamento – mente, mente 

consciente e mente consciente capaz de produzir cultura – surgiram em sequência” 

(DAMÁSIO, 2011, p. 227). Também é importante lembrar que o processo de 

evolução não acaba aqui, ele continua. Já que propomos uma relação 

corpo/ambiente que não finaliza em nós mesmos e nem no nosso tempo atual.  

Pensar na consciência a partir dos processos do self26 é entender que ele “é o 

primeiro representante dos mecanismos de regulação da vida individual, o guardião 

e curador do valor biológico” 27  e sua relação com a produção da cultura é 

extremamente importante para essa pesquisa. Se a cultura é um espaço de 

interação e também produtora de conhecimento é também um processo cognitivo 

que conhece e produz conhecimento em fluxo. E assim não seria sozinho, só com 

as nossas capacidades cognitivas que a cultura se desenvolveria, já que ela também 

nos ajuda a regular desequilíbrios biológicos, físicos e sociais. As regras, 

convenções e tradições também fazem parte deste processo de regulação da vida 

individual e em grupo28, pois todo corpo (e o corpo que dança) tende a permanecer e 

a se adaptar para sobreviver.  

 
Se todas as representações dependem de uma primeira 
representação para existirem, no caso a de si mesmo, então a 
subjetividade está “colada” na percepção do mundo. Isto evidencia 
mais uma ideia que vem sendo questionada, da percepção “objetiva” 
do mundo. A percepção que temos do mundo é ativa e contaminada 
pela subjetividade. (DOMENICI, 2004, p. 53) 

 

O psicólogo Michael Tomasello (2003) indica com certa importância a nossa 

capacidade de nos reconhecer com outros coespecíficos como agentes intencionais 

                                            
26 O autor cita a tríade da consciência: a vigília, a mente e o self. No seu livro “E o cérebro criou o 
homem” (2011) ele explica que sua hipótese está interessada em entender a mente consciente a 
partir dos processos do self.  
27 Ibid., p. 227. 
28 Ibid., p. 355. 
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e mentais29 iguais a nós mesmos. Segundo o autor esta capacidade humana surge 

por volta dos nove meses de idade30. Porém o que faz grande diferença nesse 

processo é a aprendizagem e o uso das ferramentas culturais existentes. A partir do 

nosso reconhecimento de si, identificamos os outros como iguais, entendemos e 

aprendemos com o outro. Desse modo, podemos aprender e dominar, sobretudo a 

linguagem (Ibid., p. 77). Entendemos linguagem não somente como verbal assim 

como assinala Lenira Rengel (2007): “As linguagens, neste caso as humanas, são 

habilidades complexas e especializadas [...] e coevoluem com o pensamento, o 

comportamento, o ambiente” (p. 113). Assim as paralinguagens, a gestualidade, os 

sentidos do corpo são linguagens e são informação.  

O ambiente também é, assim como o corpo, transitório. Segundo Helena Katz 

(2008) a partir do olhar de Thomas Sebeok (1991), o contexto em que algo acontece 

nunca é passivo, entendendo o contexto “como o reconhecimento que um 

organismo faz das condições e maneiras de usar efetivamente as mensagens” (Ibid., 

p. 70). Sendo assim, entendemos ambiente como contexto que não é estático e 

inclui o sistema cognitivo.  

 
O ambiente no qual toda mensagem é emitida, transmitida e 
interpretada nunca é estático, mas, sim, contexto-sensitivo. Por ser 
contexto-sensitivo, trabalha em correlação como o corpo no 
tratamento do fluxo de informações permanente que os comanda. 
(KATZ, 2008, p. 70) 

 

Esses princípios e marcos teóricos da pesquisa nos ajudam a pensar no 

corpo (e reiteramos, o corpo que dança) como processo contínuo e que ele não está 

separado da nossa produção de conhecimento. Instaura-se, portanto, o movimento 

também como parte indispensável na elaboração de conceitos, junto a compreender 

que as informações (lugares, tradições, músicas, etnias, danças, machismo, 

                                            
29 Agente intencional, para o autor é “um ser cujas estratégias comportamentais e de atenção são 
organizadas em função de metas e agente mental como “um ser com pensamentos e crenças que 
podem diferir dos de outras pessoas bem como da realidade” (TOMASELLO, 2003, p. 19). 
30 O autor assinala que nas suas pesquisas ainda não é evidente se os bebês humanos já são sociais 
de uma forma singular humana antes ou depois dos nove meses de idade. A partir dos estudos de 
Trevarthen (1979) o autor apresenta que os bebês pouco depois que nascem propõem 
“protoconversas” com quem cuida deles. “Protoconversas são interações sociais nas quais o pai e o 
filho concentram um no outro a atenção de uma maneira que serve para expressar e compartilhar 
emoções básicas.” Se esta interação é intersubjetiva ou não depende se ela se entende como sujeito 
da experiência. Esta intersubjetividade que faz desta ação singularmente humana (TOMASELLO, 
2003, p. 81). 
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feminismo, homofobia, por exemplo) estão em fluxo. De acordo com Eloisa Domenici 

(2004) a partir de seus estudos sobre a experiência corpórea ser o fundamento da 

comunicação: “Olhar para o corpo brincante somente no momento da dança seria 

deixar de compreender questões importantes, tais como onde nasce aquele 

movimento, aquela dança” (p. 43). Assim o movimento de dança não seria mera 

forma a ser reproduzida, mas também uma organização de conceitos e 

significações.  

 Em aulas de cavalo-marinho31 que participei, era muito vívido e vivido que a 

rotina do trabalhador que corta cana está naquela organização de movimentos. 

Assim como a forma que abraçamos uma pessoa ao dançar a dois, ou como 

algumas dinâmicas de movimento privilegiam uma das funções (condutor ou 

conduzido). Nessa perspectiva dançar deixa de ser uma sequência de passos para 

ser também (re)produtora de conhecimento. Desta forma ela pode ser discurso que 

reforça ou transforma poderes hegemônicos, pois o corpo faz parte de todo esse 

emaranhado de relações em rede e em contínuo fluxo.  

Nas coexistências dos “entres” das mestiçagens buscamos apontar a 

tessitura de uma Ecologia dos Saberes (SANTOS, B., 2008) que é “um conjunto de 

epistemologias que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-

hegemônicas e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer" (p. 154). 

Atentas às relações colonialistas, capitalistas e patriarcais que insistem e persistem 

em nossa sociedade. Elas, mesmo mestiças, atravessam discursos, falas e papéis 

importantes no fazer cotidiano desta dança, que também é produção de 

conhecimento e um modo de construir nossa relação com o mundo. Assim 

apresentamos o forrobodó, não só como uma maneira de dançar a dois, mas um 

processo cognitivo. 

 

1.2. FORRÓ: UMA DAS NORDESTINIDADES 
Falar do Nordeste é sempre aceitar nossa ignorância, pois resumimos uma 

diversificada cultura aos exemplos midiáticos, sociais, culturalistas, todos criadores 

de narrativas tendenciosas que se agregam a essa mesma ignorância. O Nordeste 

hoje abriga nove estados brasileiros sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

                                            
31 Manifestação popular típica da zona da mata pernambucana. Os estudos mencionados, a fim de 
criar relações entre as brincadeiras populares e o forró pé de serra, foram realizados em dois grupos 
de São Paulo, capital: Cia Mundo Rodá, em 2018 e Boi da Garoa, em 2016.  
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Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Todos foram 

mesclados em um grande e maciço contexto da seca, da fome e da pobreza por 

muitos anos, formando também símbolos 32  no imaginário brasileiro como o 

cangaceiro, o jagunço, o vaqueiro e o migrante. De modo geral, personificações do 

homem, da coragem e da força (ALBUQUERQUE JR, 2011). O forrobodó surge 

nesse contexto e ainda está intimamente ligado a alguns estereótipos que buscamos 

apontar.  

Segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr (2011) há várias instâncias políticas 

e midiáticas que apagam as multiplicidades do Nordeste, construindo uma unidade 

imagético-discursiva que surge “da reelaboração das imagens e enunciados que 

construíram o antigo Norte, feita por um novo discurso regionalista, e como resultado 

de uma série de práticas regionalistas” (p. 52). O Brasil até então dividido entre 

Norte-Sul, ainda na década de 1920, procurava por um novo discurso regionalista já 

que o antigo ainda era pautado pela discussão naturalista, ou seja, “considerava as 

diferenças entre os espaços do país como um reflexo imediato da natureza, do meio 

e da raça”33. São Paulo, por exemplo, se configurava como superior devido à sua 

ascendência europeia e branca, graças à presença dos imigrantes no Sul após o fim 

das relações escravistas. O regionalismo paulista com ar modernista, civilizado e 

progressista da época “estaria em condição de generalizar para todo o país”34.  

O discurso regionalista nordestino reforçava imagens e enunciados, como a 

obra Os Sertões de Euclides da Cunha (1984). Informações largamente propagadas 

na mídia desde a grande seca de 1877-79 que houve nesta área e teve grande 

repercussão nacional pela imprensa, passando pelo combate ao cangaço, foram 

motivo de grande veiculação nacional. Uma obra como O Livro do Nordeste (Org. 

Gilberto Freyre, 1925) “dará a este recorte regional um conteúdo cultural e artístico, 

com o resgate do que seriam as suas tradições, a sua memória, a sua história” 

(ALBUQUERQUE JR, 2011, p. 86). Ações políticas e artísticas como o Congresso 

Regionalista de Recife, em 1926, organizado pelo Centro Regionalista do Nordeste 

foi fundado em 1924 para defender tradições e interesses políticos, culturais e 

                                            
32 A partir da Semiótica de Charles Peirce signo “é aquilo que representa alguma coisa para alguém” 
(COELHO, 2003, p. 56). Símbolo é um tipo de signo “que se refere ao objeto denotado em virtude de 
uma associação de ideias produzida por uma convenção” (COELHO, 2003, p. 58). 
33 Ibid., p. 53. 
34 Ibid., p. 57. 
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econômicos do Nordeste. Nesse Congresso que aconteceu entre os dias 8, 9, 10 e 

11 de fevereiro de 1926 foram apresentadas várias teses em temas diversos, que 

segundo o programa teriam surgido de dois pilares de discussão: 1. Problemas 

econômicos e sociais e 2. Vida artística e intelectual (FREYRE, 1977, p. 177). No 

mesmo evento aconteceu o Manifesto Regionalista, que foi concernente a 

pronunciamentos em defesa da cultura regional nordestina que parecia ameaçada 

pelos modernismos cosmopolitas do Rio e São Paulo. 

 
A este regionalismo poderíamos chamar de orgânico, de 
profundamente humano. Ser da sua região, de seu canto de terra, 
para ser-se mais uma pessoa, uma criatura viva, mais ligada à 
realidade. Ser de sua casa para ser intensamente da humanidade. 
(REGO, J., 1968, p. 33) 

 

Apesar da bela introdução de José Lins do Rego no livro Região e Tradição 

(1968) que entende o regionalismo como parte de um todo, no qual peças podem se 

conectar e construir um discurso múltiplo, Albuquerque Jr (2011) afirma que “O 

discurso regionalista não mascara a verdade da região, ele a institui”. Pois “a 

produção de seus objetos, atua orientado por uma estratégia política, com objetivos 

e táticas definidos dentro do universo histórico, intelectual e até econômico 

específico” (Ibid., p. 62). A partir dessa ponderação é possível afirmar/refletir que a 

instituição não é uma fonte única de poder, mas que é formada pelas ações 

estratégicas e produtivas do poder, assim como assinala Michel Foucault (1999). Ou 

seja, estes recortes são estrategicamente selecionados e reforçados a fim de 

dificultar a diversidade e crítica, formando uma instituição.  

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 
lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 
apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 
originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 
nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias 
sociais. [...] o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não 
é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a 
uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. 
(FOUCAULT, 1988, p. 88-89) 
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Possível falar do Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna em 

1970, como uma das ações artísticas e políticas que ajudam a reforçar uma ideia de 

Nordeste e Cultura Popular. Em busca de uma arte genuinamente brasileira que 

volta seu olhar para a cultura popular do Nordeste, com artistas selecionados das 

áreas da pintura, música, literatura, cerâmica, dança, escultura, tapeçaria, 

arquitetura, teatro, gravura e cinema, como: Antônio Madureira, Antônio Nóbrega, 

César Guerra-Peixe, Gilvan Samico, entre outros. Nesta época também surgem o 

Balé Popular do Recife e o Quinteto Armorial.  

O Movimento Armorial foi importantíssimo para a valorização do modo de 

fazer arte e viver no Nordeste. Suas ações apresentam a diversidade nordestina 

saindo do recorte sertanejo, até então a principal referência do Nordeste. O próprio 

Ariano Suassuna sugeriu certa repulsa ao movimento regionalista, mas também 

assume que suas questões surgiram como uma continuação do que aconteceu 

décadas antes. 

 
Entretanto será o próprio Regionalismo histórico nosso que 
examinarei agora, do ponto-de-vista pessoal que escolhi de início; 
pois não o considero superado: pelo menos quanto a mim, ele tem 
inúmeras ligações com a posição que procuro. (SUASSUNA, 2000) 

 

De acordo com Albuquerque Jr (2011) há três pontos importantes que 

institucionalizam esta homogeneização do Nordeste: 

 
O que podemos concluir é que o Nordeste será gestado em práticas 
que já cartografavam lentamente o espaço regional como: 1) o 
combate à seca; 2) o combate violento ao messianismo e ao 
cangaço; 3) os conchavos políticos das elites políticas para a 
manutenção de privilégios etc. (p. 88) 

 

O cinema brasileiro também teve seu papel importante para o imaginário 

estereotipado do Nordeste. É possível levantar alguns exemplos como Vidas Secas 

de Graciliano Ramos (1938) que virou filme em 1963 com direção de Nelson Pereira 

dos Santos, Auto da Compadecida de Ariano Suassuna (1955) que também virou 

filme em 2000 com direção de Guel Arraes; Lampião, o Rei do Cangaço (1963) com 

direção de Carlos Coimbra. Também vale destacar produções como Corisco & Dadá 

(1996) com direção de Rosemberg Cariry; Baile Perfumado (1997) dirigido por Lírio 

Ferreira e Paulo Caldas; O Céu de Suely com direção de Karim Ainouz (2006); 
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Cinema, Aspirinas e Urubus (2005) com direção de Marcelo Gomes; O Homem que 

desafiou o Diabo (2007) com direção de Moacyr Góes que foi inspirado no livro As 

pelejas de Ojuara; A história verdadeira do homem que virou bicho (1986) de Nei 

Leandro de Castro; e o famoso filme Gonzaga de pai pra Filho (2012) com direção 

de Breno Silveira.  

Esse foi o Nordeste que Luiz Gonzaga, Zé Dantas e Humberto Teixeira 

também ajudaram a reforçar pelo Brasil (ALBUQUERQUE JR, 2011, p. 92). Luiz 

Gonzaga do Nascimento nascido no dia 13 de dezembro de 1912, dia de Santa 

Luzia, na cidade de Exu no estado de Pernambuco. O menino, que já carregava no 

peito a admiração pelo cangaceiro Antônio Silvino o “Governador do Sertão”, ficou 

conhecido a partir de 1940. Vestido com gibão e chapéu de couro35 foi coroado pelo 

povo como Rei do Baião. Dotado de um largo sorriso, uma sanfona animada e uma 

voz feito aboio de vaqueiro que ressoa até hoje como símbolo do forró e do 

Nordeste. Já diria Luís da Câmara Cascudo que “Luiz Gonzaga é uma legitimidade 

do sertão tradicional”36. Além da indumentária e da admiração o Rei do Baião trouxe 

nos pés o xaxado “a dança macha, primo do baião”37. O cangaceiro é um dos 

símbolos mais reforçados pelo contexto forrozeiro. Dança que é vinculada 

diretamente ao movimento chamado cangaço.  

 
Figuras 4 e 5 - da esquerda para direita: Luiz Gonzaga, Marinês e Pedro Sertanejo / Capa 
do LP Luiz Gonzaga (compacto duplo, RCA, 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.forroemvinil.com/ 

                                            
35 Segundo o autor Climério Oliveira dos Santos, Luiz Gonzaga se inspirou em Pedro Raimundo, um 
famoso acordeonista do Rio Grande do Sul. Ele também se apresentava com danças e trajes típicos 
de sua região. Apesar de ser criticado por produtores e apresentadores a indumentária de 
cangaceiro/vaqueiro de Luiz Gonzaga resistiu com a proposta de “cangaceiro musical” (2013, p. 55). 
36 Trecho de texto escrito por Luís da Câmara Cascudo para contracapa do LP “Luiz Gonzaga” 
(1973). 
37 Trecho da música “Xaxado” (1952) de Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil. 
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Figuras 6 e 7 - da esquerda para direita: capa do LP Luiz Gonzaga, São João na roça, 
(RCA, 1958) / Capa do LP Luiz Gonzaga, Dengo maior (RCA, 1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.forroemvinil.com/ 
 

 

Considerada o Hino da MPB – pelo professor, comunicador social, escritor e 

ator José Mário Austregésilo, autor do livro Luiz Gonzaga: O homem, sua terra e sua 

luta (2012) – Asa Branca, toada lançada em 1947 de Humberto Teixeira e Luiz 

Gonzaga é uma das canções que imortalizaram uma estética do Nordeste e do 

nordestino.  

 
Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
(Luiz Gonzaga, 1947)38 

 

A partir de 1949 com a inauguração de rodovias como Rio-Bahia, melhorias 

no sistema rodoviário em 1950 e também o conhecimento de melhores 

oportunidades de trabalho e qualidade de vida, que eram divulgadas pela imprensa 

e a radiodifusão, aumentaram significativamente os números dos movimentos 

migratórios, principalmente entre nordeste-sudeste. Os famosos “paus-de-arara”, 

que eram caminhões de carga que realizavam comércio de São Paulo e Rio de 

Janeiro para o norte, transportavam migrantes em situações muito precárias. Estes 

caminhões, mesmo proibidos pela legislação vigente, foram um dos principais meios 

de transporte de nordestinos para o sudeste pela rodovia Rio-Bahia (FONTES, 2008, 

p. 51). 

                                            
38 Asa Branca interpretada por Luiz Gonzaga, composição de Humberto Teixeira. 
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Luiz Gonzaga não foi diferente de muitos outros nordestinos que migraram 

para o Sudeste. Fugiu de casa por conta de um namoro proibido, do qual se livrou 

da morte pelo respeito que o fazendeiro, pai da moça, tinha pela mãe dele. Em 1930 

decidiu, para sua sobrevivência, entrar para o Exército. Serviu em Juiz de Fora 

(MG). Em 1939 resolveu ir para o Rio de Janeiro onde efetivamente começa sua 

difícil carreira como músico39.  

 
Quando eu vim do sertão, 
seu môço, do meu Bodocó 
A malota era um saco 
e o cadeado era um nó 
Só trazia a coragem e a cara 
Viajando num pau-de-arara 
Eu penei, mas aqui cheguei (bis) 
Trouxe um triângulo, no matolão 
Trouxe um gonguê, no matolão 
Trouxe um zabumba dentro do matolão 
Xóte, maracatu e baião 
Tudo isso eu trouxe no meu matolão 
(Luiz Gonzaga, 1952)40 

 

Vira e Mexe (1941) um xamego instrumental de sua autoria, que mais tarde 

com ajuda de Miguel Lima ganha uma letra e vira a música Xamego (1944). 

Apresentado com nota máxima no programa de Ary Barroso, na Rádio Tupi, seria o 

início de muitos outros sucessos representando a cultura do Nordeste, 

principalmente a Pernambucana. Apesar de atualmente os bailes de forró resumirem 

o gênero musical a alguns ritmos como: xote, baião, forró e arrasta-pé que seguem a 

linha estética gonzaguiana, o próprio Luiz Gonzaga, em seu vasto repertório também 

abarcou em suas produções choros, maracatus, sambas, xaxados, cirandas, valsas, 

polcas, cocos, toadas, mazurcas, xamegos, entre outros motivos populares.  

 
Desterritorializado, o migrante reafirma sua identidade nordestina no 
compartilhamento de hábitos, canções e festas com outros 
migrantes, criando uma coesão afetiva e fortalecendo os elos 
solidários e saudosos com um Nordeste imaginado. (TROTTA, 2012, 
p. 157) 

 

                                            
39 Para mais detalhes do processo histórico e musical de Luiz Gonzaga ver Forró: a codificação de 
Luiz Gonzaga de Climério de Oliveira Santos e O Fole Roncou: uma história do forró de Carlos 
Marcelo e Rosualdo Rodrigues. 
40 Pau de arara, interpretada por Luiz Gonzaga e de composição de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes. 
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De acordo com Climério de Oliveira Santos (2013) houve um fator de 

distinção41 para o sucesso de Luiz Gonzaga. Apesar de outros autores sempre se 

referirem ao artista com certo ar de genialidade, segundo esse autor a amizade do 

artista com a família do Coronel Alencar, por exemplo, deram a ele certos privilégios, 

como aprender a ler, a reticência ao trabalho rural e a hábitos de “grã-fino” (Ibid., p. 

31-2). Fatos que podem ser até um pouco contraditórios às suas composições e ao 

imaginário construído pelo artista do homem nordestino. Segundo o mesmo autor 

Luiz Gonzaga tinha um espírito empreendedor. Instalado no Rio de Janeiro, sendo 

intérprete, tinha metas e sabia que não iria conseguir sozinho o que esperava: lançar 

a música nordestina ao Sul. Percebendo a lacuna que o mercado abria, em uma 

migração intensa de nordestinos para o sul do país, Luiz Gonzaga queria ser 

reconhecido como a voz do Nordeste, foi assim que iniciou sua empreitada em ser 

intérprete mas também cantor em parceria com o advogado e compositor Humberto 

Teixeira42. 

Segundo Felipe Trotta (2012), após o sucesso midiático de Luiz Gonzaga, a 

sanfona passou a ter uma expressão característica que reforça estereótipos de 

gênero e identitários do Nordeste brasileiro. Luiz Gonzaga alcançou o Brasil inteiro 

apresentando um Nordeste e um recorte da história desta região, cheio de imagens, 

personagens, sonoridades e ambientes. E essa história, nos bailes de forró, ainda é 

cada vez mais reforçada.  

 
As sonoridades participam ativamente das negociações cotidianas de 
símbolos, gostos, estilos de vida e disputas culturais, econômicas e 
políticas. Assim como a guitarra, a sonoridade da sanfona encarna 
uma série de códigos culturais compartilhados, apre(e)ndidos 
culturalmente no universo da música popular midiatizada43. 

 

Concluímos, até então, que mesmo sendo pernambucano, todavia 

elaborando boa parte de sua carreira no Sudeste, Luiz Gonzaga é um dos principais 

artistas da cultura forrozeira que constrói e reforça um estereótipo de Nordeste. Este 

que já vinha sendo reforçado com diversas ações regionalistas artísticas, sociais e 

políticas que antecederam ou foram contemporâneas a atividade do artista. Sendo 

ele responsável pelas imagens e textos de indumentária, paisagens, culinária e 
                                            

41 O autor utiliza este termo a partir do conceito de Pierre Bourdieu. 
42 Ibid., p. 39-42. 
43 Ibid., p. 155. 
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festas como também institucionalizou uma forma de fazer música nordestina. A 

música se faz a principal área artística em diversos eventos espalhados pelo país 

com a temática do forró, muitas vezes não valorizando as demais manifestações que 

a acompanham, como a dança. Atualmente há eventos como o Rootstock ou Nata 

Forrozeira que inserem a dança em processos pedagógicos no evento, não só como 

uma manifestação livre do baile. 

 

1.3. CULTURA PATRIARCAL DO CABRA-MACHO 
 
A masculinidade é apenas um elemento constitutivo da identidade 
regional nordestina, mas é fundamental na construção de uma figura 
homogênea e característica que se chamará de nordestino. 
(ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 23) 

 

No Brasil a cabra designa a espécie fêmea do bode, mas muitos brasileiros 

utilizam o termo “cabra-macho” ou “cabra da peste” 44  como referência da 

masculinidade do imaginário nordestino. O Nordeste, contexto do qual o forró se 

estruturou como manifestação cultural, é a região identificada como símbolo da 

macheza, ou seja, os homens nordestinos são referência de uma masculinidade 

específica rodeada por estereótipos que acompanham toda a formação imagética 

apresentada pelo regionalismo. Masculinidade pautadas por conceitos de força, 

violência e sobrevivência. O homem que aguenta as adversidades da vida, 

resistente à seca, à dor, ao medo de morrer. 

O conceito de macho surge entre o período de 1924 e 1930, no mesmo 

período dos movimentos regionalistas e tradicionais que aconteciam na região, 

principalmente em Recife. Sendo assim mais uma das estratégias de resistir o 

movimento modernista que parecia “feminizar” a sociedade. Movimentos como o 

movimento feminista45 já presente no Brasil davam novos lugares de ação não só 

para as mulheres, mas também para grupos sociais que não estavam inclusos na 
                                            

44 Luís da Câmara Cascudo apresenta que cabra em Pernambuco é sinônimo de homem, porém com 
a especificidade de “homem forte, sujeito destemido e petulante”. Também separa o verbete de 
cabra-da-peste indicando o homem do sertão nordestino (2001, p. 90-91). 
45  Segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr (2013) o regionalismo surge em contrapartida ao 
movimento que surgiu na década de 1920, o modernismo. Apesar do movimento feminista estar 
presente no Brasil desde a metade do século XIX, foi no início do século XX que se fortaleceu junto 
com o pensamento socialista e anarquista que já possuía caráter internacional (COSTA, A., 2005, p. 
3). O movimento feminista que masculinizava as mulheres e feminizava a sociedade, ou seja, os 
homens precisavam retomar os valores tradicionais já que a força estava associada ao masculino e 
este poder deveria ser só dos homens.  
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influência da sociedade. Então o nordestino “cabra-macho” e viril surge para salvar 

uma sociedade nordestina impotente (ALBUQUERQUE JR, 2013).  

 
O nordestino é definido como um homem que se situa na contramão 
do mundo moderno, que rejeita suas superficialidades, sua vida 
delicada, artificial, histérica. Um homem de costumes conservadores, 
rústicos, ásperos, masculinos. O nordestino é definido como um 
macho capaz de resgatar aquele patriarcalismo em crise, um ser viril 
capaz de retirar sua região da situação de passividade e 
subserviência que se encontrava46.  

 
Na construção do conhecimento regionalista e tradicional no Nordeste que 

perpassava pelos discursos elaborados principalmente em Recife, desde a década 

de 70 do século XIX, a mestiçagem tinha conexões com o discurso eugenista. A 

eugenia que considerava hierarquias entre raças, ou seja, haveria raças superiores 

e inferiores. E além de dar conta dos caracteres biológicos de uma determinada 

sociedade também acreditava que a hereditariedade de características subjetivas e 

sociais como cultura, história também poderiam seguir a mesma dinâmica. Este 

pensamento chamado de naturalista ajudava a garantir certa estabilidade da 

realidade se contrapondo aos fluxos que se encontravam na nova realidade social 

(ALBUQUERQUE JR, 2013).  
 

Porém, o mais importante era que o mestiço, por tender a herdar de 
forma prevalente os caracteres da raça branca, em pouco tempo 
tenderia a retomar a esta raça47. 

 

É possível encontrar no discurso da eugenia um modelo de realidade ideal. E 

este modelo foi poderoso para a criação do homemcabramacho no discurso 

regionalista tradicional nordestino. A figura do sertanejo, o homem mestiço do sertão 

forte e viril, seria o ícone ideal para refutar uma sociedade que se transformava. O 

sertanejo teria as características inferiores do índio e do negro como a força física e 

as superiores do branco como a inteligência e aptidões técnica e artísticas. Nesse 

ponto de vista da eugenia a mestiçagem melhorava a raça48. 

Esse discurso regionalista nordestino de base eugenista seria uma resposta 

às acusações que o nordestino seria uma região povoada por diversos tipos e 
                                            

46 Ibid., p. 150. 
47 Ibid., p. 159. 
48 Ibid., p. 159. 
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misturas. E se fosse possível elaborar um modelo ideal do homem nordestino 

fenômenos como o cangaço e o messianismo poderiam se justificar como uma sub-

raça. Assim “o que chamavam de escória racial e psíquica dos sertões do Nordeste 

eram descendentes dos paulistas”. Com esse discurso intelectuais nordestinos 

membros de suas elites em grande parte legitimaram o nordestino como raça 

inferior, explicação racista que é encontrada até hoje (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 

163-164). 
 

Para construir a imagem de “uma raça forte e homogênea”, o 
discurso regionalista nordestino de inspiração eugenista, quase 
sempre, privilegia a figura do sertanejo como aquele que expressava 
o futuro da raça regional, aquele que daria a virilidade necessária a 
esta região, que fora, até então, dominada pela gente do litoral49. 

 
Outro discurso complementar ao da eugenia, mas que também carrega a 

base denominada de social-darwinista é o antropogeográfico ou biogeográfico. A 

partir dessa perspectiva a raça não seria mais determinante, mas sim a sua 

adaptação com a natureza. Assim a influência do meio poderia adaptar 

características antes determinadas pelas raças. Ao definir o homem nordestino este 

é um discurso recorrente. Já que este seria o tipo de homem especial “forjado na 

luta contra o meio, contra a seca e aridez”50.  

 
O Nordeste, que em sua definição como espaço regional autônomo 
no pais, teve como um dos traços distintivos, exatamente, a sua 
natureza, que no discurso regionalista é homogeneizada a partir da 
imagem da seca e da aridez, teria um homem particular, teria um tipo 
étnico, um homem de uma índole ou caráter distinto, apresentando 
tradições culturais particulares, por ser marcado pela convivência 
com uma natureza áspera, árida, bruta, difícil, exigindo deste uma 
constante batalha pela vida51.  

 

O cangaço e o messianismo eram um reflexo das dificuldades apresentadas 

pela natureza e pela falta de recursos do governo. Sendo assim explicado como 

uma reação à falta de auxílio dos governantes para civilizar uma população que 

lutava pela sobrevivência. Sem outras alternativas tornavam-se rebeldes e entravam 

no crime. E assim a unidade do homem nordestino ia criando forma e uma estética 

                                            
49 Ibid., p. 159. 
50 Ibid., p. 165-66. 
51 Ibid., p. 165. 
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do estereótipo da luta diária da sobrevivência. Só uma dose exagerada de virilidade 

poderia dar conta dessa luta diária, o cabra macho. “Ser macho era, pois, a própria 

natureza do nordestino” (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 172). 

 
Bate a enxada no chão, 
Limpa o pé de algodão 
Pois pra vencer a batalha, 
É preciso ser forte, valente, robusto e nascer no Sertão 
(Luiz Gonzaga, 1955)52 

 

Durval Muniz de Albuquerque Jr (2013) chamou de ecletismo teórico o 

discurso regional que tecia sua base com conceitos naturalistas que explicavam os 

aspectos culturais e vice-versa. Para completar esses estudos era preciso recorrer à 

história do povoamento e do processo civilizatório da região, marcada por diversos 

conflitos entre indígenas e o português, entre o português e outros invasores 

estrangeiros. Esse espaço era a marca da violência o “Nordeste fora, no passado, 

uma terra para quem não tinha medo de morrer nem remorsos de matar”. A valentia 

e a coragem se tornaram mais uma característica do homem nordestino53. 

A mulher nordestina sertaneja também ganha esses atributos, dentro da 

lógica regionalista naturalista e histórica da região, era necessário, para 

sobrevivência, a mulher também ser resistente, valente, tão macho quanto o 

homem. Outro discurso recorrente e associado a violência é a honra, sendo o 

homem e a mulher nordestina por ela ser autorizado até matar54. 
 

Surgiu um sujeito valente 
Cheio de aguardente 
Com a foice na mão 
Dizendo aqui não tem homem 
Procurando confusão 
Juliana gritou para o povo 
Aqui ninguém briga porque eu não quero 
Passou a mão no trabuco 
Mandou o sujeito para o cemitério 
(Ary Lobo, 1963)55 

 

                                            
52 Trecho da música Algodão (1955) interpretada por Luiz Gonzaga, composição de Zé Dantas de 
Luiz Gonzaga.  
53 Ibid., p. 175-176. 
54 Ibid., p. 179. 
55 Trecho da música Coco de Juliana interpretada por Ary Lobo, composição de Zé Bezerra e J. S. 
Horta. 
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Assim o sertanejo seria o protótipo para a construção do que é o nordestino, 

seguido de outros personagens como o cangaceiro, tão atualizado pela figura do 

Luiz Gonzaga, o caboclo, o matuto e o vaqueiro. Ou seja, nenhum destes arquétipos 

respondem pela mulher nordestina, sendo necessário a atualização das 

características para as mulheres. Como a figura do sertanejo contrapunha o homem 

citadino o da mulher sertaneja o da mulher citadina.  

Entre as danças de salão o forró pé de serra parece ser a mais aceita pelos 

homens. Algumas escolas especializadas têm mais dificuldades em encontrar 

alunas, o que raramente acontece com outros ritmos. A identificação que homens 

têm com essa dança não é mera coincidência. Em um contexto no qual há um 

homem como o maior símbolo forrozeiro, que institucionalizou no Brasil inteiro um 

jeito de fazer forró pé de serra, junto também a figuras sociais que acompanham os 

estereótipos nordestinos: o sertanejo, o retirante, o cangaceiro e o caboclo. Ainda 

temos com maior representatividade nos bailes e festivais trios ou bandas formadas 

por homens, lembrando que no baile de forró pé de serra uma das principais 

manifestações artísticas é a música e quase sempre podemos presenciar homens 

no palco, e isto é um fato relevante na construção da representatividade masculina 

dentro do contexto forrozeiro. 

Segundo Felipe Trotta (2009) o sexo e o amor são os temas mais recorrentes 

na música brasileira. No forró pé de serra esses temas têm em larga escala a 

interlocução masculina, mesmo quando a intérprete é uma mulher. Em nenhum baile 

que eu estive presente, presenciei algum vocalista masculino cantar músicas com 

interlocução feminina – que ainda são pouquíssimas – com tanta naturalidade com 

que mulheres cantam as de interlocução masculina56. Há diversas letras de músicas 

com interlocução masculina que reforçam diversos estereótipos de gênero, ou seja, 

são homens que também reforçam uma forma de amar e de sexualidade específica. 

Flávia Biroli (2016) explica que ainda as mulheres são vistas na espera doméstica e 

que esta visão colabora na normatização de suas escolhas: 

 

                                            
56 Há exceção para a música Cartomante de Filpo Ribeiro e Jonathan Silva. A gravação com a banda 
Pé de Mulambo, no CD Segura essa Munganga aí, menino! (2011) foi interpretada por uma mulher. 
Observei que Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo ainda reproduzem a música ao vivo com o vocalista 
masculino, mesmo sendo uma composição do próprio artista pode ser considerado uma ressalva. Fiz 
essa observação em algumas das vezes que participei do projeto Rabecada e Rubacão. Este projeto 
acontece semanalmente, desde 2015, em São Paulo, capital.  
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[...] ainda hoje, a organização das relações entre as esferas 
doméstica e pública é pautada pela permanência da mulher como a 
responsável pelo trabalho doméstico e pela criação dos filhos, o que 
certamente modela sua trajetória e suas escolhas. (p. 48) 

 

Na dança as dinâmicas do baile parecem seguir à mercê das vontades 

masculinas. O homem convida a mulher para uma dança, que geralmente está à 

disposição na beira da pista como uma vitrine para ser escolhida, ele se posiciona 

como condutor abraçando a conduzida com o braço direito, sugere uma sequência 

de passos aos quais ela deve estar atenta para seguir e corresponder. Após a dança 

eles agradecem, a mulher volta para sua vitrine e ele segue escolhendo outro 

“produto”. Apesar dessa dinâmica estar em constante mudança graças a diversas 

ações que questionam o papel de gênero, não só no forró pé de serra, mas no 

mundo contemporâneo, ainda é uma dinâmica muito presente nos bailes que 

frequento.  

 
[...] o feminino é constantemente associado, nestes discursos à 
horizontalidade. A mulher no próprio ato sexual representaria esta 
posição, enquanto o homem, o poder, o domínio, o ativo, 
representaria a verticalidade, a ordem hierárquica que não deveria 
ser ameaçada. (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 29) 

 

Torna-se bastante evidente que há adjetivos específicos que normatizam que 

ser mulher é menos vantajoso e sugerindo uma representatividade pejorativa às 

mulheres, suas funções e ações dentro da sociedade. As assimetrias de gênero não 

são biológicas, formam-se no discurso. O homem, de modo largamente abrangente, 

ainda parece ser o responsável pela decisão e a mulher pela passividade. Em um 

contexto no qual homens falam para homens o que homens e mulheres devem fazer 

temos ainda uma assimetria de gêneros reforçada em várias camadas. O homem 

torna-se o referencial e todas as características estereotipadas, deste mesmo 

homem, passam a ser normatizadas. Essas características também se tornam 

referência para as mulheres em um contexto no qual elas não se sintam 

representadas. Mulheres se constroem à base dos poderes hegemônicos, entre 

eles, o patriarcado (SANTOS, B., 2008, 2005). A musa inspiradora, comparada, 

guiada, sustentada pelo poder de fala patriarcal. Como um produto, personalizável, 

moldável e com prazo de validade. Até mesmo a noção de matriarcado é pautada 

em torno dos privilégios dos homens, cuidamos, amamos e perdoamos 
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incondicionalmente. Ainda se mantém fortemente que mulheres geram a vida, 

apoiam os companheiros, são a base afetiva da família. Enquanto para os homens a 

base econômica, intelectual e muitas vezes, também, artística.  

 

1.4. VIVÊNCIAS: TRADIÇÃO E TRADICIONALISMO CRÍTICO 
A tradição que se formou com o movimento regionalista do Nordeste e que 

acompanha até hoje suas manifestações, como é o caso do forrobodó, pode se 

configurar como uma espécie de muro. Muro que propõe barrar ou deixar de fora 

aquilo que não interessa para evitar uma transformação que enfraqueça a sociedade 

nordestina, tão avessa à considerada modernidade que já estava em curso no 

Sudeste. Enfraquecer, neste contexto, seria relacionado à feminilidade que todos 

esses processos representavam. Até a Paraíba virou masculina para provar que 

podia lutar pelas suas próprias causas.  

 
O “Nordeste tradicional” é, em parte, uma contrainvenção à 
modernidade nacionalizante dos fluxos culturais globais; portanto é 
rebento dessa modernidade. (SANTOS, C., 2013, p. 26) 

 

Relembramos que, de modo geral, quando se fala de forró o primeiro nome 

que surge é Luiz Gonzaga, o grande Rei do Baião. Talvez alguns mais experientes 

também se recordarem de Humberto Teixeira, o Doutor do Baião. Esse talvez seja 

um símbolo da representatividade específica que estamos falando: homem, de 

chapéu de couro e gibão, vestido como um cangaceiro, uma grande sanfona nos 

braços, cantando o sertão para todo o Brasil. Com certeza, teve grande importância 

na disseminação do forró e nesta pesquisa não negamos este fato.  

Falar de tempo e memória em uma cultura que cria laços fortes nas 

lembranças e saudades é trazer à tona as discussões sobre tradição. É falar de 

artistas e intelectuais que criam uma escola tradicionalista para falar de cultura 

popular nordestina, como Gilberto Freyre, Luiz Gonzaga, Zé Dantas, Humberto 

Teixeira, Ariano Suassuna, Luís da Câmara Cascudo entre outros, que apesar de 

épocas e discursos distintos dividem uma visão próxima do Nordeste 

(ALBUQUERQUE JR, 2011). 

 
A tradição, ao iluminar o futuro com as luzes do passado, permite 
que as novas gerações ingressem no mundo com a confiança dos 
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que pisam em terreno conhecido. Nela e por ela, o mundo estranho 
ao qual chegamos se torna, rapidamente, um mundo familiar. 
(COSTA, J., 2004, p. 12) 

 

Escrever, pintar, cantar e dançar o Nordeste era necessário para que 

houvesse uma suspensão da memória, como se o tempo pudesse parar contra a 

“onda moderna” de São Paulo e Rio de Janeiro, que era para onde muitos migrantes 

nordestinos seguiam como destino. A tradição, em relação ao Nordeste, surge na 

mesma época em que práticas regionalistas querem se reafirmar contra movimentos 

modernistas. Ela seria a saída para uma sociedade que perde sua identidade para o 

estrangeiro, como se pudesse ser uma base firme e imutável em épocas de 

profundas mudanças sociais e políticas no Brasil (ALBUQUERQUE JR, 2011, 2013). 

 
O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e 
indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as 
diferenças individuais são apagadas, em nome de semelhanças 
superficiais do grupo. (ALBUQUERQUE JR, 2011, p. 30) 

 

Esse tipo de tradição, inserida no contexto cultural forrozeiro, pode ser 

facilmente identificada dentro do forrobodó. A maioria dos músicos em bailes são 

homens, sendo a música uma das áreas artísticas mais valorizadas em festas e 

festivais do gênero. Esse aspecto tem uma grande representatividade. Poucas 

músicas têm interlocução feminina, mesmo quando composta por uma mulher. Na 

dança, os homens, de modo fortemente hegemônico, se sentem mais confortáveis 

em sua função de condutores, que ainda é relacionada ao gênero e à 

heterossexualidade ativa57 . Assim, muitas mulheres aprendem a conduzir para 

conseguir certa autonomia dentro do baile, já que o poder de escolha ainda é 

direcionado aos homens e a sua função de condutores.  

A cultura não é um ambiente passivo, sempre elaborado pensando em um 

movimento igualitário onde todos ganham, são privilegiados e favorecidos. Ela 

também faz parte da dinâmica de poderes hegemônicos que também mata, exclui, 

silencia e oprime. Se pensarmos nos poderes como capitalismo, patriarcado e 

colonialismo trabalhando em conjunto, temos muito trabalho a fazer, no nosso caso, 

muito o que se dançar.  

                                            
57 Este é um acontecimento que faz parte das danças a dois no geral e não somente no forró. 
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Em uma das minhas visitas em uma das casas tradicionais de forró em São 

Paulo, capital, convidei uma de minhas amigas para dançar. Não precisamos de 

muito tempo juntas no meio no salão para que celulares começassem a gravar o 

grande acontecimento que era uma mulher conduzindo outra mulher, de forma 

eficiente e segura. Após a nossa dança, uma participante do baile comentou com 

minha amiga “você e sua namorada dançam muito bem juntas”. Em seguida quando 

me aproximei da conversa ela se direcionou a mim e completou “você dança muito 

bem como homem, inclusive meus amigos estão intimidados depois de ver vocês 

dançarem”. Uma simples dança, menos de 3 minutos dentro do baile, eu ganhei 

novo gênero e nova sexualidade somente por conduzir muito bem minha amiga. 

Lembrando que o “muito bem” foi substituído pelo adjetivo e também gênero 

“homem”, o mesmo gênero que parece não conseguir lidar com a tal situação a 

ponto de não querer mais dançar, já que uma mulher pareceu ser melhor que eles 

na função que os cabia exercer.  

Outra ação a se narrar e dissertar, foi feita em e pelo grupo, o 3ª Categoria58. 

Todas e todos fomos a um baile aberto em outra casa também muito conhecida em 

São Paulo, capital. Todas e todos com a camiseta do grupo a fim de nos 

identificarmos dentro do baile. A ação durou 30 minutos e combinamos que o tempo 

era importante para entrada e saída do grupo todo. O objetivo era que as mulheres 

do grupo quando chamadas para dançar se colocassem no abraço de condutoras, 

independente do gênero das pessoas que as convidassem para dançar. A ressalva 

se daria se a outra pessoa questionasse. Perguntaríamos, então, se poderíamos 

conduzir já que seria a única função que saberíamos exercer naquele momento. A 

mesma coisa valia para os homens do grupo só que eles exerceriam e abraçariam a 

função de conduzidos. Foram os 30 minutos mais desafiadores que já participei em 

um baile, levando em consideração que já se vão mais de 15 anos frequentando 

bailes de forró, foi bastante significativo.  

Aconteceu de tudo um pouco, levantarei aqui algumas situações que 

consideramos mais interessantes. Uma das mulheres foi convidada para dançar por 

um homem, e como combinamos sugeriu a condução. De início ele aceitou sem 

nenhuma ressalva, porém no meio da dança ele trocou o abraço e passou a 

conduzir. A dançarina questionou porque ele trocou o abraço e a resposta veio com 

                                            
58 Grupo de pesquisa em dança, com bases técnicas do forró, que dirijo há 4 anos. 



 

    
 

49 

outra pergunta: “Mas você vai conduzir a música inteira?” e ela retrucou “Se fosse 

você conduzindo, você provavelmente iria conduzir a música inteira, certo”. Ele 

agradeceu e disse “Ah! Se for a música inteira, não quero”. E deixou a dançarina no 

meio do salão. Outra dançarina foi convidada por um homem para dançar e ela o 

abraçou como condutor. “Como assim, mas mulher não pode conduzir, quem faz 

isso é o homem”. E negou a dança em seguida. Um homem me chamou para 

dançar, um dançarino que eu já conhecia de outros bailes. Sugeri a condução e ele 

achou a ideia muito boa. Passou a dança inteira se desculpando pois não sabia ser 

conduzido, mesmo assim dançou a música inteira. Um dos dançarinos que estava 

presente neste dia não conseguiu convidar ninguém e também não foi convidado por 

nenhuma dançarina ou dançarino. Segundo ele estava assustado como as pessoas 

que estavam nos olhando e se sentiu extremamente vulnerável. Outro dançarino foi 

convidado por uma mulher e sugeriu que ela o conduzisse. Ela tentou por um 

pequeno espaço de tempo, mas não se sentiu segura para dançar com ele. 

Passados os 30 minutos, saímos do baile sob olhares já não tão amigáveis e 

refletimos sobre esses episódios.   

 
Lutar contra a história é lutar contra sua a finitude, e é justamente a 
memória a única garantia contra a morte, contra a finitude. 
(ALBUQUERQUE, 2011, p. 93) 

 

Esse tipo de reflexão só aconteceu porque existiu uma ação crítica que 

pudesse desestabilizar a tradição daquele contexto. O caso do dançarino que se 

sentiu vulnerável foi relevante para que eu pudesse entender algumas questões. 

São 15 anos frequentando bailes e nunca tinha percebido que esse ambiente 

poderia ser hostil para homens que se propuseram a quebrar regras. Até porque 

raramente eu vejo homens dançando com homens ou homens sendo conduzidos 

em bailes. Foi assim que eu percebi como a dança é uma potência imensa dentro do 

forrobodó. Dentro deste ambiente que gera certas regras que instituem todo um 

legado de representatividade do homemcabramacho. E como ela também é 

(re)produtora de poderes hegemônicos, principalmente o patriarcado. 

Michael Tomasello (2003) afirma sobre a importância da aprendizagem 

cultural das crianças através de ferramentas e símbolos preexistentes deixadas 

pelos antepassados. Segundo o autor é no processo de aprendizagem destas 

ferramentas e símbolos que criamos novas e poderosas formas de representação 



 

    
 

50 

cognitiva para lidar com os seus mundos físicos e sociais (Ibid., 2003, p. 283). A 

partir da perspectiva de Jurandir Freire Costa (2004) a tradição ajuda as novas 

gerações a encontrar caminhos seguros em um mundo ainda desconhecido. Ela 

seria esta importante ponte entre o passado e o futuro, sustentando uma ideia de 

origem imutável que segue a linha do tempo para um prévio futuro. Entretanto, essa 

segurança que este conceito propõe dificulta novos valores culturais pois são 

considerados perigosos ou um insulto à tradição. A espera por essa segurança nos 

faz esquecer que o tempo e a mudança fazem parte da tradição, já que ela é 

também integra todo o fluxo de informações, sendo assim, será sempre atualizada 

com novos valores e visões de mundo (COSTA, J., 2004, p.12). “A compulsão a 

voltar para algo familiar caracteriza a todos nós” (GREINER, 2010, p. 53).  

 
Refletir sobre destradicionalização não é dotar o passado da aura 
que o magnifica, nem reduzir o presente às ruínas do que passou. 
[...] É dar crédito ao novo início. (COSTA, J. 2004, p. 20-21) 

 

De acordo com os nossos estudos, até o momento, houve grande 

repercussão de símbolos, metáforas e linguagens que estereotiparam o que 

entendemos de Nordeste e de suas manifestações culturais (ALBUQUERQUE JR, 

2011, 2013). Não só em uma tradição escrita em forma de livros, notícias e músicas, 

mas também uma tradição imagética, gestual e prática. Do mesmo jeito que essas 

informações se instituíram também estão abertas à transformação já que toda a 

relação corpo/ambiente está [sendo] em fluxo. Ebrahim Moosa (2009), professor de 

Estudos Islâmicos na Universidade de Duke (EUA), associa a tradição com o 

processo biológico de cenogênese, que é um processo adaptativo a partir do 

ambiente, desenvolvendo novas características e não somente reprodução ou 

cópia59. Por isso o autor sugere um tradicionalismo crítico que “é um engajamento 

crítico com a tradição: um interrogar constante acerca da tradição e, 

simultaneamente, um esforço para colocar questões produtivas”60.  

 
O ambiente no qual o baião gonzaguiano – como o samba carioca – 
se desenvolveu era movido em larga medida por uma gigantesca 
conjunção sociocultural e política ávida por simbolistas – artistas, 
políticos, religiosos, intelectuais – capazes de interpretar/representar 

                                            
59 Ibid., p. 272. 
60 Ibid., p. 265. 
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“a nação” ou mesmo suas “regiões” constituintes. (SANTOS, C., 
2013, p. 27) 
 

Com esta pesquisa queremos contribuir para questionar a tradição vigente, a 

partir da dança. Intentamos levantar questões acerca dessa crítica com e no corpo 

nas teoriaspráticas do forrobodó. Buscamos apresentar outros símbolos e 

permeabilizar contextos. Ao abordar outras adaptações a regras, argumentamos que 

é necessário ressignificar até mesmo a historiografia da história. O “muro” da 

tradição regionalista passa a ter mais plasticidade quando nos propomos a interpelar 

o que está do lado interno ou externo das determinações dualistas que ainda 

insistimos em carregar. Pensamos ser necessário pluralizar o lugar de fala61 e a 

representatividade dentro desse espaço. Queremos mais mulheres tocando 

zabumba, queremos mais homens se sentindo à vontade na função de conduzidos, 

mulheres e homens (cis ou trans) buscando por autonomia e autoconhecimento 

indiferente de qual função exerçam na dança a dois. Argumentamos por mais 

discursos emancipadores dos quais as negações não sejam baseadas na moral e 

nos bons costumes patriarcais/matriarcais, porém indicações e sugestões que 

caminham em prol do respeito à diversidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 Esta expressão será mais desenvolvida no segundo capítulo a partir dos estudos de Djamila 
Ribeiro (2017). 
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CAPÍTULO II 
 

2. TRIÂNGULO - UM TRIO: CONVENÇÕES, ESPACIALIDADE E SEXUALIDADE 
 
Figuras 8, 9 e 10 - da esquerda para direita: Janayna Pereira, Marinês e Luiz Gonzaga e 
Carolina Bahiense  

Fonte: Janayna Pereira, Facebook, 2019. Disponível em: www.facebook.com/janaynapereiraoficial / 
Acervo do Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, de Campina Grande (PB). Disponível em: 
www.forroemvinil.com/luiz-gonzaga-e-marines / Trio Sinhá Flor Facebook, 2018. Disponível em: 
www.facebook.com/triosin.haflor 

 

Instrumento percussivo idiófono62 de nuances agudas. Tem um o formato de 

um triângulo e é tocado com uma baqueta que geralmente é feita do mesmo material 

do instrumento que pode ser ferro, aço ou alumínio. Assim como a zabumba é 

também encontrado em outras manifestações populares brasileiras.   

Seu formato triangular está longe de representar fielmente o espaço do baile, 

mas se relaciona com ele já que neste espaço é onde se insere a baqueta e faz o 

instrumento vibrar e soar. No formato do triângulo também tem uma fenda 

localizada, uma pequena abertura por onde o som faz seu caminho. O triângulo é 

quase uma metáfora física do espaço aberto em fluxo vibracional. Simples em sua 

forma, porém complexo em sua espacialidade. 

Vibrátil e com um som muito característico complementa os graves do 

conjunto, da zabumba e da sanfona. Seu som agudo cria pontes entre os outros 

instrumentos, conexões rítmicas com leveza e pontualidade. À primeira vista parece 

um instrumento de simples manuseio. Entretanto, não nos enganemos, o triângulo 

exige habilidade para ser tocado, seu som é como um pequeno metrônomo que 

ajuda no andamento do conjunto. Assim como uma(um) musicista habilidosa(o) com 

                                            
62 Cujo som é produzido pela vibração de seu próprio corpo. 
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o pequeno instrumento pode deixar marcas e nuances bem presentes no ritmo, uma 

pequena tocada “fora do tempo” é bem perceptível. Assim como as convenções do 

baile que quando questionadas ou mudadas causam grande desconforto na 

espacialidade machista permeada por privilégios do homemcabramacho. 

Nesse capítulo abordamos a discussão sobre o espaço simbólico do baile 

como produção de conhecimento que afeta e é afetado pela dança do forró pé de 

serra. A argumentação tem três partes: reflexões sobre o lugar de fala feminino; 

convenções do baile de forró pé de serra observadas a partir de visitas e 

depoimentos realizados durante a pesquisa e a invisibilidade da fala feminina.  

	

2.1. O BAILE: BANQUETE DE SIGNOS63 
 

Discutir o cangaço com liberdade 
É saber da viola, da violência 
(Elba Ramalho, 1980) 

 

Utilizando um termo muito apropriado para essa pesquisa, da Profa. Dra. 

Cláudia Neiva de Matos, o forró pé de serra seria uma musicalidade dançante (2007, 

p. 421). O ambiente onde boa parte da dinâmica corpo/dança/música acontece: o 

baile. A primeira vez que o termo forró aparece em uma composição designando o 

espaço de baile é na música “Forró de Mané Vito” de 1949 (MATOS, 2007, p. 425). 

A música apresenta uma narrativa de uma briga entre o interlocutor com outro 

participante da festa. Nossa argumentação é a de que o forró é um espaço inteligível 

de representações, definido como espacialidade, sendo esta a principal categoria de 

representação do espaço (FERRARA, 2008, p. 48) 
Para entendermos como o baile, um dos principais espaços onde acontece a 

musicalidade dançante do forró pé de serra, age na forma de conhecer o mundo e 

engendra formas de dançar específicas, silenciando e oprimindo discursos, 

trazemos os conceitos de espaço e espacialidade da Profa. Dra. Lucrecia D’Alessio 

Ferrara (1993, 2008). Segundo a autora há três formas básicas que caracterizam o 

espaço: proporção, construção e reprodução (FERRARA, 2008, p. 45). A professora 

apresenta o espaço como processo construído pela emergência de uma 

uniformidade, complementando assim a ideia do espaço somente como 

                                            
63 Música Banquete de Signos de Zé Ramalho, lançada em 1980, composta e interpretada por ele e 
Elba Ramalho. 
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receptáculo/local, algo a ser inato e preenchido ou um conhecimento que deve ser 

só absorvido (FERRARA, 1993, p. 152). 

Novos conhecimentos sobre o tempo e o espaço como o relógio e a 

geometria ajudaram a pensar no espaço através da sua construtibilidade, ou seja, a 

possibilidade de conhecer e perceber o espaço como experiência (Ibid., 2008, p. 47). 

O espaço como experiência sensível, no e com o corpo estabelecendo também sua 

dimensão representativa. Assim, o que a autora chama de espacialidade “cria uma 

teoria do espaço enquanto representação64 e, em consequência, como comunicação 

e supõe o resgate das manifestações presentes nas suas constituições históricas”65. 

Ainda segundo o espaço, a autora comenta: 
 

Conhece-se através de representações, e o espaço, por meio das 
construtibilidades que o representam; deste modo, proporção 
compositiva, construção e reprodução constituem representações do 
espaço que, embora parciais, são as únicas possibilidades de 
apreender o espaço enquanto experiência fenomênica passível de 
uma operação cognitiva66. 

 

A espacialidade, que propõe o espaço como fenômeno ou experiência 

sensível, possui categorias que tornam possível este estudo. Espacialidade, 

visualidade e comunicabilidade trabalham juntas para construir os limites do espaço. 

O espaço se apresenta como experiência no mundo através da espacialidade 

enquanto proporção, construção ou reprodução. Não há uma relação linear entre 

espaço e espacialidade, mas a comunicabilidade entre espacialidade e visualidade. 

Assim, cada espacialidade constrói uma visualidade que expõe as construções 

sígnicas e a comunicabilidade é a relação entre elas, tanto de acontecimentos com o 

passar do tempo quanto simultâneos.  
 

Ou seja, se a espacialidade se faz notar através da visualidade que 
lhe dá expressão, a visualidade depende da espacialidade para que 
encontre o lugar onde poderá traçar seus estímulos visíveis e traçar 

                                            
64 A autora apresenta representação em duas hipóteses: “[...] a representação é mimese ou sombra 
do objeto e do mundo. Na primeira hipótese, estamos supondo que a representação é única e 
mimética porque o objeto e o mundo são pré-estabelecidos como fixos, únicos e estáveis; na 
segunda, a representação é sombra do mundo e de seus objetos e constituiria uma forma de 
conhecimento de segunda mão, mas a única que permitiria apreender o constante movimento e a 
transformação do mundo” (FERRARA, 2008, p. 48). Nesta pesquisa, entende-se que o espaço é 
processo, assim a segunda hipótese apresentada parece mais coerente.  
65 Ibid., p. 47. 
66 Ibid., p. 48. 
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as estratégias que a comunicam na história dos meios e das 
mediações67. 

 

Entender o baile de forró pé de serra como espacialidade (FERRARA, 2008) é 

importante nessa pesquisa, já que a argumentação indica que esse espaço não é só 

onde a dança acontece, mas uma tessitura complexa de relações entre informação, 

comunicação e representação no qual construímos cognitivamente uma forma de 

ver e se relacionar com o mundo. O espaço não é dado a priori (no sentido de antes 

da experiência) e se constrói juntamente com as representações que o acompanha. 

Por isso o baile de forró pé de serra não precisa necessariamente acontecer dentro 

de um espaço físico específico, mas suas configurações, hábitos e usos que 

chamamos aqui de convenções continuam em outros espaços, como acontece com 

bailes em locais abertos. Pois a espacialidade carrega com ela toda a experiência do 

baile enquanto espaço. Ou seja, há um jeito de se fazer a musicalidade dançante do 

forró de serra, sua espacialidade, que construímos e também modificamos no e com 

o baile.  

Nessa espacialidade do baile de forró pé de serra coabitam informações, 

corpos, danças, músicas, hábitos e relações de poder. Como na epígrafe deste 

tópico, o baile como um banquete de signos, para falar com liberdade é importante 

saber da sanfona aos poderes hegemônicos. Reconhecemos a profundidade do 

tema, impossível de ser mais desenvolvido para o contexto desta dissertação. 

Mesmo assim apresentamos aqui uma discussão para entender a espacialidade do 

baile do forró pé de serra através dos poderes hegemônicos. E assim, embasaremos 

nossa argumentação por meio de experiências com e no espaço para entender que 

a espacialidade do baile do forró pé de serra ainda silencia discursos em prol de 

reforçar uma fala normativa pautada no discurso do homemcabramacho.  

 

2.2. SEGREDO DO FORRÓ68  
Costuma-se denominar de convenção todo hábito, comportamento e/ou 

conduta que é estabelecido ou aceito por um grupo de pessoas em um contexto 

específico, nesse caso no baile de forró pé de serra. Ou seja, essas convenções 

                                            
67 Ibid., p. 49. 
68 Título de música do grupo cearense Fulô de Aurora, composição de Fabiano de Cristo, gravada em 
2012. 
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reforçam e apoiam técnicas69 de dança que muitas vezes podem ser opressoras 

para mulheres conduzidas. Com isso as dinâmicas do baile de forró pé de serra 

coevoluem com os outros níveis de informações existente, como a música e a 

dança, principais elementos analisados nessa pesquisa. 

Paulo Freire (1987) no seu livro Pedagogia do Oprimido apresenta a 

prescrição como um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos. 

Introduzindo uma relação que toma como modelo a pauta do opressor para construir 

uma consciência de oprimido que seja referente à outras pautas. Assim o oprimido 

se comportaria de forma a regular esta prescrição:  

 
Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. 
Daí, o sentido alienador das prescrições que transformam a 
consciência recebedora no que vimos chamando de consciência 
“hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o comportamento 
dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de 
pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores. (FREIRE, 1987, 
p. 18) 

 

Michel Foucault (1984) no segundo volume da História da Sexualidade - o uso 

dos prazeres elucida sobre como as condutas e a moral enquanto código é 

administrada pelo sujeito da moral. O autor apresenta a moral não só como uma 

série de atos conformes a uma regra, lei ou valor, mas também uma ação que 

implica a relação de si “na qual o indivíduo circunscreve a parte dele mesmo que 

constitui o objeto dessa prática moral” (Ibid., p. 37). Não há uma ação moral 

individual que não esteja relacionada à uma conduta moral engendrada pela cultura 

e vice-versa. Então, junto ao processo de aprendizagem desses códigos, que podem 

ser prescritos ou hábitos silenciosos, o próprio sujeito moral mantém em si mesmo o 

controle, a atualização e a transformação destes códigos. Assim as convenções aqui 

apresentadas fazem parte da espacialidade (FERRARA, 2008) do forró pé de serra 

e esta é administrada pelos sujeitos que o frequentam, assim como também o 

podem transformar.  

Não quer dizer que isso é o caso de todas as técnicas de forró e muito menos 

caso de uma técnica específica. Mas de algumas ações que juntas tecem uma rede 

                                            
69 Técnicas de dança, não são estilos de dança, que são comuns dentro do contexto do forró pé de 
serra. A técnica de dança que trabalhamos nessa pesquisa segue a compreensão da Profa. Dra. 
Neide Neves (2010) que entende técnica de dança uma prática interessada em “dispositivos que 
instrumentalizam o corpo para evidenciar sua singularidade e promover autonomia” (p. 6). 
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de relações de poder a favor do discurso da masculinidade em detrimento do 

discurso feminino. Essas ações podem também apresentar noções hierárquicas e 

assimétricas entre os gêneros e sexualidades. 

Segundo Lucrecia D’Alessio Ferrara (2008) é imprescindível “estranhar” as 

espacialidades corriqueiras desenvolvendo uma crítica sobre elas. Esta ação crítica 

descentraliza o espaço dando a ele uma organização móvel e esse movimento faz 

com que este reencontre o tempo, porém não para repeti-lo, mas para propor que 

sua medida não é determinada somente pela sequencialidade linear. A relação 

espaço-tempo se transforma em movimento dialogante e anticlássico (Ibid., p. 59-

60). Para este fim, a seguir a abordagem de 5 convenções de comportamento e 

conduta praticadas dentro da espacialidade social do forró pé de serra observadas 

criticamente a partir de vivências como observadora, frequentadora e pesquisadora. 

Neste momento da pesquisa selecionamos cinco convenções dos bailes de 

forró pé de serra. São elas: homens dançam com mulheres; homens condutores e 

mulheres conduzidas; o convite à dança, em larga escala, é feito pelos condutores 

do salão; não negar convites às danças e músicas machistas. 

 

2.2.1. HOMENS DANÇAM COM MULHERES - A HETERONORMATIVIDADE 
IMPOSTA E A SEXUALIDADE VELADA 

No baile, em larga escala, homens dançam com mulheres em um grande 

culto ao namoro e a sexualidade heteronormativa. A dinâmica é evidente na maioria 

dos bailes: mulheres aguardam o convite dos homens para dançarem. Se não 

aguardam, geralmente convidam para a dança homens conhecidos em seu círculo 

social. Apesar do discurso “foi só uma dança” a própria dinâmica heteronormativa de 

um abraço muito junto de corpos, como é a dança que propõe o forró pé de serra, 

pode nos fazer refletir com quem somos condicionadas a dançar e para que essa 

dança se destina. Felipe Trotta comenta um pouco sobre essa dinâmica e como ela 

se confunde na metáfora sexual:  

 
É um gênero em que se dança “muito junto” e seguindo o protocolo 
estabelecido: o homem conduz a dança e a mulher o acompanha. Se 
abusarmos um pouco da metáfora sexual, a dança pode articular 
uma encenação corporal das atitudes desejáveis do próprio ato 
sexual: o homem conduz e a mulher seduz. Num ambiente cultural 
fortemente codificado e rígido, o flerte da paquera também se 
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condiciona ao poder patriarcal machista, demarcando modos de 
dançar e modos de participar do jogo erótico. (TROTTA, 2014, p. 81) 

 

Se a metáfora sexual é implícita nessa convenção, o aprendizado, em sala de 

aula ou no baile, pelas conduzidas é relativa ao que o homem pode ou não fazer 

dentro da dinâmica da dança. Não bastaria aprender a responder com fluidez e 

assertividade os códigos compartilhados da dança, mas também responder por um 

padrão socialmente aceito para ser considerada atraente dentro do salão e assim 

aproveitar ao máximo sua experiência no baile. 
 

No começo do meu aprendizado, na verdade, tudo que eu queria era ser a “dama” 

perfeita, aquela que sempre é tirada para dançar porque “não erra”. No fim das 

contas, eu descobri que não havia tal dama, o que havia eram as escolhidas por 

serem consideradas atraentes e as que não eram e, no meu caso, ser escolhida para 

dançar variava muito de lugar para lugar. 

(Ana Carolina Ferreira, aluna)70 

 

Em contrapartida ser atraente também requer cuidados específicos já que a 

dança acontece em um abraço e isso pode facilitar situações de assédio. Então 

além de entender que é preciso responder pelos códigos e ser atraente também 

aprendemos que certos códigos podem facilitar ou não a condição sexual da dança. 

Limitando, em alguns casos, a conduzida sugerir ações já que ela pode ser mal 

interpretada e não conseguir se desvencilhar do parceiro. Em alguns dos 

depoimentos que recebi mulheres são assediadas e são culpabilizadas pelas ações 

dos assediadores. Prática comum da nossa sociedade também machista. Você 

precisa dançar bem, ser bonita, mas dentro de um comportamento socialmente 

aceito para evitar que situações de assédio aconteçam, tudo isso relativo ao que o 

homem pode ou não fazer durante o abraço.  

 
Em uma casa tradicional de forró em São Paulo um cara me tirou pra dançar, normal. 

E abracei ele normalmente. Na metade da dança ele começou a pressionar o rosto 

dele para ir mais para a frente, como se quisesse me beijar. Parei ele na dança e 

falei: “Olha eu acho que você tá querendo uma coisa diferente do que eu, só quero 

dançar”; ele respondeu: “Eu só quero dançar também, acho que você está 

                                            
70 Relato escrito pela aluna Ana Carolina Ferreira em 30 de janeiro de 2019. 
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entendendo errado”. Ele jogava a culpa para mim. Ai eu voltei a dançar com ele. 

Voltamos a dançar e nisso ele começou a fazer carinho no meu rosto com o rosto 

dele e de repente ele me lambeu. Ele colocou a língua dentro da minha orelha, 

literalmente no buraco da orelha. Eu sai com nojo e com o susto e falei: “Mano, você 

é louco?” ai ele falou: “Que é?” eu disse: “Você lambeu minha orelha, que nojo”, ele 

retrucou: “Foi você que colocou a orelha na minha boca”. E ai eu sai e deixei ele 

falando. Mas ele disse tudo isso com muita naturalidade como se isso fosse real. 

(Tayara Galvão, aluna e dançarina do 3ª Categoria)71 

 

Por que ainda é tão difícil mulheres responderem por sua sexualidade? Por 

que ainda é tão difícil falar sobre sexualidade na dança? O sexo, a relação sexual e 

o namoro estão ligados às práticas da dança, mas sempre são pautas silenciadas e 

de difícil desenvolvimento em alguns contextos. Segundo Jean-Philippe Catonné 

(2001) ao analisar a sexualidade de ontem e hoje apresenta o cristianismo como 

ponto de transição que em oposição a Antiguidade rejeita o erótico para o profano, e 

assim, a sexualidade torna-se lugar do pecado, o estigma, a desonra (Ibid., p. 24-

25). Segundo o filósofo Michel Foucault (1988) é importante desvencilhar e 

simplificar o silenciamento sobre o assunto através da premissa de um poder como 

instituição ou como lei e que ao analisar as distintas formas heterogêneas que o 

poder pode alcançar, podemos pensar o “sexo sem a lei e o poder sem o rei” (p. 87). 

Sendo assim ao analisarmos a relação da dança a dois, no nosso caso o forró pé de 

serra, pelo viés da metáfora sexual e do namoro, não se trata somente de criar uma 

analogia em relação às duas ações, mas de desestabilizar como historicamente 

essa correlação encontra formas de pensar/sentir o mundo e de silenciar certas 

situações. Negar a sexualidade seria o melhor caminho para evitar situações 

constrangedoras ou de assédio? Ou só não estamos prontos para lidar com o corpo 

que somos, enquanto sexualidade e por isso não sabemos lidar com o corpo do 

outro? Assim, mesmo sendo a principal vítima de situações de assédio, a mulher 

ainda precisa ser a que deve se preocupar com as ações do outro? Com o cuidado 

de si e pelo outro?  

Então mesmo quando a frase “foi só um xote”, velha conhecida das 

forrozeiras para justificar uma dança “mais junta”, porém sem intenções para “além” 

da dança, estamos silenciando uma pauta importante nessa convenção. Mulheres 
                                            

71 Relato de Tayara Galvão em áudio gravado dia 20 de janeiro de 2019.  
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conduzidas podem e devem escolher os limites da sua própria sexualidade. E elas 

têm todo o direito de usar a dança como ferramenta para o namoro ou não. Mas 

mulheres que falam/dançam abertamente suas escolhas, são facilmente 

confundidas e reprimidas. Ao se limitar as mulheres às convenções sentimos que ao 

abrir o assunto é também sugerir que queremos ser assediadas. Como se falar 

sobre assunto, ou fazer algum código específico, seja um aval para o assédio. É um 

assunto presente, mas silenciado.  

 
É possível dançar individualmente o samba, o rock e a maioria da 
música pop. Mas forró (no sentido amplo) só se dança junto. E muito 
junto! Forró se dança colado, estimulando o namoro, acoitando e 
celebrando o contato erótico dos corpos. É o paraíso da paquera, a 
ocasião ideal para se permitir um xamego, uns cheiros, uns beijos, 
um pecadilho, um jeito sonso e manhoso de se mover e se tocar. 
Com a liberação sexual contemporânea, essa conduta e significação 
eróticas exacerbaram-se. Frequentado majoritariamente por jovens e 
muito jovens, o forró hoje em dia é um dos ambientes mais propícios 
para “ficar”, numa facilidade de aproximação embalada pela 
coreografia do sarro, de um jeito ao mesmo tempo indecente e 
inocente, que pode impressionar e confundir o observador externo. 
(MATOS, 2007, p. 431). 

 

As danças com o mesmo gênero, já que a convenção é uma metáfora da 

relação sexual, mesmo que velada, ainda é muito difícil de presenciar. Inclusive 

muitas mulheres dançam com outras mulheres somente para serem vistas e assim 

convidadas para dançar. Esta ação gerou um mal-entendido de que duas mulheres 

dançando é um convite para separá-las. Acontece também com dois homens, mas 

em menor escala. Essa é uma discussão bem atual, já que muitas mulheres 

começaram a conduzir e, mesmo que ainda em processo, muitas têm se 

posicionado contra a prática de separar as mulheres. Ainda sobre a metáfora da 

relação sexual pautada no que os homens entendem como sexualidade, o fato de 

duas mulheres dançando significar um convite é coerente com os fetiches sexuais 

da indústria pornográfica.   

Muitas mulheres condutoras também relatam a resistência das mulheres 

conduzidas aceitarem danças, mesmo que elas reclamem com frequência que não 

são convidadas pelos homens. Fernanda Squariz é professora de forró no projeto 

Mulheres que Conduzem em São Paulo, capital. Lorena Rios é professora de forró 

na Bahia em Salvador. Ambas condutoras comentam sobre convidar mulheres para 

dançar:   
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Quando você vai convidar outras meninas que já te conhecem geralmente é mais 

tranquilo. Mulheres que não te conhecem geralmente não [pausa] será... Passa 

muito a ideia de que “tá me xavecando” [risos]. Como que quem fosse o único 

interesse que ela teria em dançar comigo seria tipo um flerte e não porque ela gosta 

de dançar com mulheres. Então ainda está muito associado o fato de convidar 

mulheres para dançar como flerte lésbico. 

(Fernanda Squariz, professora no projeto Mulheres que Conduzem em São Paulo)72 

 

Justamente daquela questão de mulheres que reclamam que não dançam, mas elas 

não querem dançar. Elas querem dançar com um cara. Quando eu comecei a 

aprender a conduzir eu entrei em algumas aulas de forró para decidir em qual grupo 

eu entraria. Na aula de uma escola conhecida em Salvador, eu entrei conduzindo e 

me coloquei nesse papel, então não saia dele. Na roda quando girava para trocar de 

par e aprender o passo, quando chegava em mim, umas três meninas sempre elas 

me pulavam. Se cansavam na minha hora e iam beber água ou amarravam o tênis, 

sentavam, diziam que estava calor para poder não dançar, sempre na minha vez. 

Elas nunca dançavam comigo e nunca me deixavam conduzir. Uma delas disse que 

não queria os seios dela roçando nos seios de outra mulher. 

(Lorena Rios, professora de forró em Salvador)73 

 

Ainda que a dinâmica da dança e do baile não esteja afirmando de forma 

explícita o objetivo (da dança), a prática responde pelo padrão heteronormativo 

também presente na sociedade. A relação homem e mulher ainda é a mais aceita 

nos bailes, acompanhadas de um discurso sexual ou não. Informando de maneira 

implícita esta convenção constrói a espacialidade do baile de forró pé de serra como 

um lugar onde é socialmente aceito se aproximar do sexo oposto somente com um 

convite à dança. Isso acontece em vários ambientes onde a dança a dois pode ser 

executada, não só no baile de forró pé de serra. A especificidade do baile de forró de 

pé de serra está no discurso do homemcabramacho que se reafirma cotidianamente.  

 
 

                                            
72 Trecho de entrevista em vídeo com Fernanda Squariz realizada dia 06 de setembro de 2018.  
73  Trecho de entrevista em áudio com Lorena Rios realizada dia 23 de janeiro de 2019 pelo 
WhatsApp.  
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2.2.2. HOMENS CONDUTORES E MULHERES CONDUZIDAS 
Assim como na relação sexual heteronormativa o jogo passivo/ativo relativos 

a mulher/homem ainda se confundem nas funções da dança. A dança mantém uma 

ação hegemônica de heteronormatividade ligada às decisões masculinas de 

escolha. O homem escolhe, a mulher acolhe. O abraço, a postura e não somente as 

funções de condutor ou conduzida, já apresentam escolhas. O braço direito do 

condutor abraça as costas da conduzida, pensando que a maioria das pessoas são 

destras, é como se ele tivesse já um maior controle do tronco da outra pessoa. A 

conduzida tem acesso ao ombro do parceiro com o braço esquerdo construindo um 

tônus específico para uma melhor sensibilidade que servirá entender o outro corpo, 

mas não facilita a proposição de ações. 

A condução ainda é pensada como a função principal na dança a dois, 

enquanto a conduzida é aquela que se dispõe. Tanto que muitas mulheres passam a 

conduzir para ganhar certa emancipação dentro do baile. Assim elas não precisam 

esperar pelos parceiros para poderem dançar, por exemplo. O abraço condutor e 

conduzida é um modelo tão enraizado que ao sugerir em uma aula que a função 

mude, mas o abraço não, muitas pessoas entram em choque, e/ou se confundem, e 

não conseguem efetivar a ação. Pois entendem que a pessoa conduzida é a que 

não deve ou não pode sugerir, com o entendimento de que esse é um papel do 

condutor no abraço de condutor.  

Se na dinâmica do baile do forró pé de serra reforça o padrão 

heteronormativo do namoro e da sexualidade, não interessa que a mulher encontre 

a emancipação, principalmente na sua função como conduzida. Segundo o Jean-

Philippe Catonné (2001, p. 93) a emancipação feminina, discutida por anos em 

movimentos sociais como o feminismo e construída com ações como a pílula 

contraceptiva, pode ser responsabilizada pela separação dos sexos e pela 

deserotização sexual. Já que as identidades homem x mulher, atividade x 

passividade parecem estar cada vez mais “borradas” e a emancipação feminina 

causaria o tédio e a solidão tornando as relações assexuadas. Esta emancipação 

não estaria de acordo com “interditos antigos, fabricantes de carência” (Ibid., p. 94) 

que facilitam formas de opressão. Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido 

(1987) também elucida sobre como a autodesvalia do oprimido resulta na sua 

aceitação como “coisa” que depende do opressor:  
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Dentro desta visão inautêntica de si e do mundo os oprimidos se 
sentem como se fossem uma quase “coisa” possuída pelo opressor. 
Enquanto, no seu afã de possuir, para este, como afirmamos, ser é 
ter à custa quase sempre dos que não tem, para os oprimidos, num 
momento da sua experiencia existencial, ser nem sequer é ainda 
parecer com o opressor, mas é estar sob ele. É depender. Daí que 
os oprimidos sejam dependentes emocionais. (FREIRE, 1987, p. 29) 

 

Assim, o gênero em sua definição binária homem e mulher ainda responde 

pelo padrão condutor e conduzida. Sendo a condução a ação responsável pelas 

decisões, indiferente de quem vai executar. Esse é um questionamento relevante 

nessas definições. Mesmo usando condutor e conduzida ainda estamos nos 

referindo aos antigos dama e cavalheiro. Pois mudar o nome não resolve que há 

uma dinâmica vertical, onde um sugere e outro responde. Um corpo é preparado 
para sugerir e o outro é preparado em função daquele que sugere. Assim 

sempre a condução será a função mais valorizada dentro desta relação. É um 

modelo engendrado por um conceito patriarcal, colonialista e capitalista. Estamos 

ainda valorizando como sendo autonomia a ação da condução, assim mulheres só 

se sentem parte das decisões quando elas precisam tomar papéis ditos masculinos. 

A mulher que trabalha fora é mais valorizada dentro do contexto do que a que 

decide cuidar da casa e dos filhos, por exemplo. Pois ter uma função dita de 

responsabilidade feminina ainda é visto como pejorativa ou menor. 

Dentro do mercado forrozeiro vemos muitas professoras de forró que 

aprendem a conduzir para serem mais valorizadas. Eu sou uma delas. Nunca me 

identifiquei com o papel de condutora e mesmo assim procuro em meus estudos 

pensar em uma condução na qual o modelo seja a conduzida e não o condutor. 

Homens condutores geralmente aprendem a função de conduzidos para melhorarem 

a condução. As professoras Lorena Rios e Mariana Brasil, atualmente são 

condutoras e também falam um pouco das diferenças que sentiram quando se 

apresentaram como condutoras: 

 
Eu comecei a conduzir tem pouco tempo. Comecei a conduzir tem 2/3 anos. Antes 

disso já dançava sendo conduzida há 10 anos e já recebia bastante elogios assim 

das pessoas que dançavam comigo. Em relação a “Ah! Você dança bem” “Meu Deus 

você conseguiu concertar aquele passo” “Nossa! Eu consegui fazer coisas que não 
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consigo fazer normalmente. Que bom!” Coisas desse tipo. Mas eu só comecei a 

receber elogios de pessoas outras, que não aquelas que dançavam comigo, depois 

que eu comecei a conduzir. Então basicamente virei uma dançarina super foda, 

depois que eu comecei a conduzir e antes eu não era nada assim. Não que eu não 

era nada (risos). Eu sabia, as pessoas me falavam pelo menos a maioria delas o que 

chegava em mim e o que eu também percebo, mas que pra quem via ou para outras 

pessoas, até para dar aula mesmo não tinha esse retorno enquanto eu era 

conduzida. Quando eu era conduzida eu era boa para quem eu estava dançando 

depois que eu comecei a conduzir “Nossa, Goiaba você dança demais” mas antes 

não? Eu não sei explicar é complicada essa parte. Mas diretamente, diretamente 

assim não percebi acho que também por conta do meio que eu ando as pessoas, 

não sei, já são mais abertas já estão mais acostumadas. Aí facilita bastante. 

(Lorena Rios, professora de forró em Salvador)74 

 
Na dança, me fez evoluir muito como parceira, em qualquer dos dois papéis. 

Também abriu a minha mente pra muitos preconceitos e convenções que existem, 

inclusive os que não me atingem. Como professora, me tornou mais respeitada. As 

pessoas ouvem e levam em consideração o que eu tenho a dizer muito mais do que 

antes. 

(Mariana Brasil, professora de forró em Salvador)75 

 
Atualmente vários projetos interessantes têm surgido em prol da 

desconstrução da relação gênero x função como os conceitos de “Condução 

Compartilhada” da professora Carolina Polezi; “Mulheres que Conduzem” das 

professoras Fernanda Squariz e Íris de Franco e “Co-condução” de Jonas Karlos. 

Mas ainda percebo que apesar de desestabilizar as funções não vejo um olhar 

voltado à valorização da escuta do condutor e o poder de autonomia da conduzida e 

no trânsito que pode ocorrer entre essas funções.  

É de extrema importância que mulheres ocupem cargos ditos masculinos, que 

encontrem independência e emancipação, mas não só nesses lugares. Mas também 

nos ditos femininos. Pois assim homens que querem e podem assumir outros 

lugares de ação no mundo possam também encontrar sua autonomia dentro desses 

                                            
74  Trecho de entrevista em áudio com Lorena Rios realizada dia 23 de janeiro de 2019 pelo 
WhatsApp. 
75 Trecho de entrevista por escrito com Mariana Brasil realizada dia 25 de janeiro de 2019 pelo 
WhatsApp. 
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espaços. Ou seja, é pluralizar os lugares de autonomia e não os normatizar como 

sendo um modelo específico. Modelo este, que geralmente é pautado pelo modelo 

de sucesso capitalista, acompanhando do colonialismo e patriarcado.  

 
2.2.3. O CONVITE À DANÇA, EM LARGA ESCALA, É FEITO PELOS 
CONDUTORES DO SALÃO 

 

Chamar alguém para dançar é um convite para uma espécie de 
dramatização coreográfica que tem o potencial de metaforizar a 
própria relação sexual. Nesse sentido, os ritmos que compõem a 
classificação do forró são ritmos dançantes, que promovem 
deslocamentos nos tempos fortes, processados basicamente pelo 
acompanhamento (como vimos, recorrentemente conduzido pela 
sanfona). Os deslocamentos rítmicos são dançados com 
deslocamentos corporais e essa movimentação opera como 
deflagradora potencial do erotismo da dança. Há diversas canções 
no repertório do forró cujas letras narram a dança como ritual de 
encontro. (TROTTA, 2014, p. 79) 

 
Apesar de muitas professoras indicarem para suas alunas que elas também 

podem fazer o convite à dança, é muito comum ver muitas mulheres paradas 

aguardando o convite de um homem para conduzi-las. Essa é uma convenção que 

podemos associar às práticas cotidianas do namoro, por exemplo. O homem é 

responsável desde a primeira investida até o pedido de casamento. Como se 

mulheres estivessem à disposição da escolha masculina. Em mais de 15 anos 

frequentando bailes, pouco mudou nessa convenção. Ainda vejo muitas mulheres se 

colocando à beira da pista aguardando ansiosamente pelo convite. 

 
Neste sentido, o forró é lugar onde os homens fruem a presença das 
mulheres e exercem ostensivamente sua própria masculinidade, 
afirmando-se como verdadeiros machos perante as fêmeas e perante 
outros homens. (MATOS, 2007, p. 433)  

 

Nesse sentido mulheres são mais uma “atração” dentro do baile de forró pé 

de serra. Assim como a música, bebida e comida, as mulheres conduzidas se 

colocam à disposição dos homens condutores, encontrando estratégias para serem 

vistas. Muitas esperam ansiosamente dançando sozinhas próximo à pista formando 

uma espécie de vitrine às margens do baile. Frequentadoras mais antigas das 
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principais casas de forró em São Paulo são mais discretas nesse sentido, porém 

muitas ainda se dispõem nessa configuração.  

 
Se tem mulher, tô lá 
Toda diversão é boa 
Porém sem mulher não dá. 
Eu não gosto de dar duro 
Fazer força não dá pé 
Trabalhar é ruim demais 
Porém se tiver mulher 
O trabalho acaba logo 
Que a gente nem dá fé. 
Se não houvesse mulher 
Eu preferia morrer 
Gosto muito de dinheiro 
Mas se tiver de escolher 
A mulher e o dinheiro 
É mulher que eu vou querer. 
(Jackson do Pandeiro, 1973)76 

 

Outro ponto instigante é que se o convite for feito por uma dupla do mesmo 

gênero, em larga escala, quem ainda convida é a pessoa responsável pela 

condução. Isso também tem acontecido em alguns bailes de forró mais alternativos 

às casas tradicionais de São Paulo, capital. Nas visitas durante o processo da 

pesquisa, algumas das vezes que eu convidei algum homem para dançar ele se 

dispôs como conduzido. Mereceria uma análise à parte já que isso é um fenômeno 

mais atual. Muitos deles se surpreenderam quando eu dizia que não era minha 

intenção conduzir e que eu poderia propor no meu abraço, como conduzida. Essa 

ação levou a danças com diálogos muito interessantes. 

Mesmo assim a ação do homem em “se deixar levar” por uma mulher cria 

uma sensação de permissão, mas algumas vezes quase de imposição. Como a 

convenção heteronormativa, a do privilégio da condução, parece também autorizar 

homens condutores a escolher a função que ele deve exercer com o falso 

entendimento que o estudo da condução responde pela ação do conduzido. Então é 

comum homens se posicionarem no abraço tradicional construindo um estereótipo 

de feminilidade, como se a performance do gênero correspondesse pela técnica. 

Ainda é bem tênue essa linha, por isso acho válida a análise deste item. Ana 

                                            
76 Tem mulher, tô lá, música composta por J. Luna e Zé Catraca gravada por Jackson do Pandeiro 
em 1973 em disco homônimo.  
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Carolina é aluna de dança de salão e estuda o forró pé de serra há 3 anos. Ela 

comenta sobre o fenômeno de homens conduzidos:  
 

Mas o maior incômodo foi quando começou o que eu chamo de “playground de 

macho”. Sim, eu era – e às vezes ainda sou – nos bailes, festas e aulas, o 

playground de vários caras: eles simplesmente chegavam – e ainda chegam – 

apossavam-se do meu corpo ou com o abraço tradicional da dança de salão invertido 

ou com mãos extremamente encurvadas para baixo (como na base aberta do forró 

para conduzidas) e dizem com voz fina e sorriso largo “Me conduz!”. Veja, não é um 

pedido, não me parece nem que seja um desejo de dançar comigo, Ana, de fato, 

mas de diversão pela inversão de papéis, os quais, para eles, tratam-se claramente 

de uma caricatura do que é a função de conduzida, ou seja, na nossa sociedade do 

que é ser mulher e ser mulher na dança. Quando me pedem assim, em geral 

também ficam com o corpo e o braço mole, derrubam todo seu peso em mim, além 

de tudo mostrando que internalizaram que ser conduzida é estar totalmente passiva 

e sem tônus muscular nenhum, como se fosse uma boneca jogada no corpo do outro 

que não precisa fazer nada. Isso me ofende em muitos sentidos: primeiro, porque me 

objetifica – não é um convite, é uma imposição, um dever dançar com eles; segundo, 

porque desmerece e zomba do que é ser mulher e do que é aprender a ser 

conduzida, que é tão ou mais difícil do que aprender a conduzir; terceiro, porque em 

minutos, toda minha história, motivação para dançar, o que eu construo na dança 

como mulher e com outras mulheres se resume – se é que não é totalmente 

dissipado – em ser o divertimento do macho, que se acha o “desconstruidão” por me 

“deixar” (na cabeça dele, ele está me fazendo um favor) conduzi-lo. 

(Ana Carolina Ferreira, aluna)77 

 

Como o privilégio da escolha das danças está, em larga escala, na ação do 

condutor. É possível encontrar “professores não solicitados” durante a prática da 

dança, mesmo fora da sala de aula. Muitas mulheres reclamam ou sentem-se 

oprimidas com comentários, algumas vezes maldosos, sobre sua técnica de dança 

no decorrer do baile. Essa prática, infelizmente comum, leva à reflexão em porque 

homens se sentem à vontade de criar situações constrangedoras colocando as 

mulheres como alunas. Isso demonstra mais uma vez que a dança é pensada, 

inclusive a função da conduzida, a partir das necessidades do condutor. E de modo 

                                            
77 Relato escrito pela aluna Ana Carolina Ferreira em 30 de janeiro de 2019. 
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para um movimentar com mais conforto da dança a dois. Já que boa parte dos 

discursos sobre a conduzida sempre são relacionados a como deixar aquele passo 

mirabolante e virtuoso mais confortável para a conduzida. Ou seja, como vou deixar 

o ambiente propício para as conduzidas realizarem o que eu quero? Em aula técnica 

do grupo 3ª Categoria, na qual apresentamos outras formas de diálogo entre as 

dançarinas e dançarinos, o aluno e dançarino, João Batista, aluno e dançarino do 3ª 

Categoria, em aula técnica comentou: “Dentro da formação tradicional do condutor 

nós aprendemos diferentes formas de controlar as outras pessoas”.  

Assim a mulher que se dispõe a ser conduzida e frequentar bailes de forró pé 

serra, ao aceitar uma dança dá o aval para que o condutor tome as melhores 

decisões, e ela, já preparada ou não para estas propostas, responderá da melhor 

forma possível. Sabemos que na prática a teoria da conduzida passiva não funciona, 

já que a dança é construída por meio de dois corpos dispostos a dançarem juntos. 

Se a conduzida não quiser se mover, a dança não vai acontecer. Porém sabemos 

que em relações assimétricas de gênero, como é o caso do baile de forró pé de 

serra, o homem ainda detém o lugar de fala privilegiado. E essa é uma informação 

que nessa pesquisa não podemos ignorar. A ação da conduzida é relativa à do 

condutor, sendo o condutor o modelo a ser seguido. O corpo da conduzida é 

preparado para acompanhar, responder e quando propor sem atrapalhar a ação do 

condutor. Então sua autonomia é pensada nesse contexto, Flávia Biroli (2013) 

elucida sobre como nossas escolhas também são aprendidas e construídas na 

relação da autonomia individual e produção social de individualidade que envolvem 

relações de poder:  
 

Considerar suas escolhas – e o grau de autonomia nelas envolvido – 
é considerá-las a partir dessa base, isto é, de sua inserção no 
contexto de relações sociais concretas. O fato de que são 
socialmente constituídas e motivadas não significa, no entanto, que 
os indivíduos não façam escolhas e que estas não tenham impacto 
na definição das suas vidas. Mas significa que são feitas em meio a 
pressões, interpelações e constrangimentos que não são 
necessariamente percebidos como tal. (BIROLI, 2013, p. 82) 

 

Tratamos da construção de discurso na dança que é pautada pelo modelo 

heteronormativo patriarcal. Quando homens são responsáveis pelas decisões, 

inclusive as que respondem pelas mulheres, eles se tornam modelo. Portanto, 

quando uma mulher decide conduzir também pode passar pelo lugar de se entender 
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como homem daquela relação em dança. Ou seja, há características construídas na 

condução que podem e devem ser desestabilizadas quando uma mulher toma essa 

função. E o oposto também acontece, quando um homem se propõe a ser 

conduzido.  

Esta pesquisa investiga “o como” conduzir e ser conduzida e não como é 

mais fácil propor algum passo específico e receber a resposta que espera, como 

condutora ou conduzida, acolher o outro corpo com suas escolhas e coexistir com as 

próprias escolhas. Por isso projetos como o “Mulheres que Conduzem”, em São 

Paulo/SP, são tão importantes no contexto do forró pé serra, pois criam uma fissura 

nos papéis de gênero que, pretende-se, deixará uma cicatriz profunda no 

patriarcado. 
 

A condução de uma mulher nunca vai ser igual a condução de um homem e vice e 

versa. E cada pessoa é diferente. Eu sinto que ainda tem muito preconceito, e tem 

muito preconceito também para chamar um homem e ele ser o conduzido e a mulher 

conduzir, isso também tem preconceito, não só de uma mulher chamar outra mulher 

ou de um homem chamar outro homem. De inverter os papéis e já chegar de pronto 

invertendo: ‘Ah quero dançar com você, mas você quer conduzir ou ser conduzido?’ 

Ninguém faz essa pergunta né? Então a gente já chega, a mulher se coloca como 

conduzida e o homem como condutor. E eu sinto falta assim, dessa pergunta, ou 

disso acontecer naturalmente. Como naturalmente é mais difícil nesse momento que 

a gente tá vivendo precisa da pergunta. 

(Iris de Franco, professora no projeto Mulheres que Conduzem em São Paulo)78 

 

2.2.4. NÃO NEGAR CONVITES ÀS DANÇAS 
Não negar convites às danças é uma convenção que supostamente vale para 

ambos os gêneros e funções, porém visto que a maioria dos homens são condutores 

e geralmente eles que realizam o convite à dança, é bastante direcionada. O 

processo de aprendizagem da dança a dois é difícil e árduo para muitas e muitos. 

Assim, muitos espaços incentivam as alunas e alunos não negarem danças 

principalmente com alguma pessoa que está iniciando seus estudos.  

Porém essa convenção gera inúmeros problemas, principalmente às 

conduzidas. Já que elas ainda são minoria na hora de convidar pessoas para 

                                            
78 Trecho de entrevista em vídeo com Íris de Franco realizada dia 06 de setembro de 2018.  
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dançar. Então além de estarem à disposição dos condutores, as conduzidas 

raramente negam a dança. A complexa espacialidade do baile, heteronormativa e 

patriarcal, tem o privilégio de tomar para si as escolhas. Como resultado disso temos 

depoimentos coletados em pesquisa nas redes sociais (Facebook e Instagram) 

relatando diversos casos de assédio durante os bailes. Segue alguns relatos para a 

pergunta “Mulheres! Em quais situações vocês se sentem assediadas no forró?” 

postada dia 01 de fevereiro de 2018:  

 
Figura 11 - Print da postagem no Facebook 

 
Fonte: https://www.facebook.com/juliana.fresantos/posts/2008779002725211 

 
Danças que não recebem nem convites 

Quando o cara me puxa sem ao menos perguntar se eu quero dançar com ele. 

*** 

Na hora do convite, que o moço ou puxa meu braço como se fosse a cordinha do ônibus 

(entreguei idade), ou tem certeza que eu tenho que aceitar todos os convites. 

*** 

Quando não sabe levar um “Não quero dançar” e sai debochando ou resmungando. 

 

Quando homens separam duas mulheres dançando 
Qdo to conduzindo alguma mulher e chega dois homi tentando separar. Ai eu falo n, obrigada, 

e eles insistem. É diferente dos relatos acima, mas me incomoda muito. 

*** 
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Quando danço com uma mulher, e os embuste tenta separar dizendo que mulher com mulher 

não pode. Ou que estamos dançando juntas só pra chamar atenção dos macho. 

 

Gestos invasivos 
Quando canta no ouvido sem ter a confiança para. 

*** 

VÁRIAS! Qnd alisam meu braço; qnd fazem o giro simples deixando a mão na minha cintura 

(pra passar na minha barriga); qnd forçam a barra pra dançar colado qnd eu me mantenho 

um pouco mais afastada; qnd dão um cheiro no cangote sem autorização... 

*** 

Quando o cara abraça alcançando com a mão a lateral do meu seio. O que me deixa mais 

puta é que tem gente que ensina isso em “escola de forró” como melhor abraço pra conduzir, 

foda se o incômodo que vai causar na gente. 

*** 

Quando alguém dançando encosta o rosto no seu e depois abaixa para beijar o pescoço... 

*** 

A clássica mão nas costas que desce “sem querer”. 

*** 

Eu parei de ir ao forro por conta do assédio... uma vez um cara mordeu a minha bochecha 

enquanto dançava... lá no Canto da Ema... #asqueroso 

*** 

Uma vez dancei com um cara na canto da ema e ele fingindo que tava querendo dançar mais 

juntinho tentou colocar a cabeça no meio do meu decote. Empurrei ele e disse q não queria 

mais dançar com ele. 

*** 

Quando fica de pau duro. Quando cola a porra do nariz no meu pescoço sem eu dar 

nenhuma condição, ódio! Quando desce a mão da cintura para a bunda, quando esfrega o 

pau no meu corpo, seja na frente (pernas) ou atrás (bunda), quando não me dá espaço pra 

dançar e evoluir, pq me abraça muito (a não ser q seja um xote ou eu queira ser apertada no 

abraço) e por aí vai... 

*** 

Além de todos os acima, super comuns de acontecer, quando um cara me persegue a noite 

toda querendo “dançar” comigo (se aproveitar da dança pra tentar beijar, descer a mão... as 

coisas citadas acima). 

 

Abraços apertados 
Sempre me senti assediada no forró. Desde quando era adolescente e saía pra dançar. Mão 

boba ali. Encoxada aqui. Respiração no cangote. Tudo sem permissão. Já passei por boas, 

aliás, por ruins. A última? Fui dançar com um cara e ele me abraçou tão forte que eu quase 

não tinha força de sair. Ele bem mais alto e forte que eu. Dançávamos rápido, girando e tal. O 



 

    
 

72 

que ficava ainda mais difícil de cair fora. E ele? Se esfregou até onde pode... nojento! Fdp! 

Ainda o cara de pau pediu pra dançar de novo. Eu caí fora e fiquei bem longe! É muito 

relevante sempre que puder levantar o assunto de assédio na dança com as alunas, 

professoras, colegas ali da aula. Procuro levantar esses assuntos com as minhas e acabo 

ouvindo tantos outros relatos ruins. Foda! 

*** 

Além dos acima... Quando o cara aperta demais, tanto pra trazer mais junto quanto quando 

realmente fica meio que dando uns apertões. Um cara que eu não conheço colocando mão 

no pescoço, cabelo, testa com testa... Terrível. 

*** 

Além dos citados acima, quando força demais o abraço de forma que você mal consegue se 

mexer. Mas pra mim a pior de todas é quando ele já foi desagradável na dança a ponto de 

você interromper e mesmo assim ele insistir a noite toda em dançar de novo. 

 

Comentário masculino interessante a essa pesquisa79: 
 

Lendo tudo e pegando um gancho num comentário sobre professores de forró 

ensinarem meninas a evitar assédio eu diria o seguinte: ensinem os AlunOS o que é 

“pergunta”, ou pedido de permissão para “avançar”. Me explicando. Eu encostei o 

rosto no pescoço durante o forró (faz tempo, mas fiz). Na minha cabeça aquilo era 

uma pergunta sutil (sim, eu acreditava que era) que funcionava como um “Oi, gostei 

de você, você gostou de mim? Se sim não faça nada”. Não sei se dá pra entender o 

que quero dizer, mas fica óbvio pra mim (depois de ler isso tudo) que se eu fosse 

dançar com alguém hoje e quisesse ir além a primeira coisa que faria seria perguntar 

verbalmente se ela quer. Mas juro, isso não seria óbvio para o eu adolescente, talvez 

nem pro eu de ontem. Já adianto que não acho que é “dever da mulher ensinar ao 

homem”, mas a sociedade (inclua nisso família, amigos, TV, etc.) em que nasci e 

cresci não me ensinou isso. 

 

Mariana Brasil é professora de forró em Salvador, Bahia. Sobre algumas das 

convenções do baile comenta:  
 

Não poder negar um convite pra dançar (levando em consideração bom senso e 

educação ao dizer “não”) ou, pra fazê-lo, ter que dar uma desculpa pra o “não” ou 

                                            
79 A postagem foi realizada em 01 de fevereiro de 2018 na minha página pessoal do Facebook. 
Apesar da evidente chamada para as mulheres, muitos homens refutaram e discordaram de algumas 
situações. Outros apresentaram situações de assédio. Em seguida fiz outra postagem com a abertura 
da fala masculina.  
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seja, o não precisa vir acompanhado de alguma coisa externa que o justifique. Já 

que o simples fato de não querer dançar com outra pessoa não seja motivo 

suficiente, até porque as conduzidas me parecem estar ainda a disposição dos 

condutores. 

(Mariana Brasil, professora de forró em Salvador)80 

 

Além de não negar a dança existe um complemento a essa convenção que é 

não deixar o par no meio da dança. Em São Paulo (SP) é muito comum bandas ao 

vivo tocarem músicas seguidas, em torno de três81. Então se caso alguém escolheu 

outra pessoa para dançar, é possível que dancem toda a sequência. Mais uma 

convenção que não se interessa pela segurança e conforto e prazer de dançar da 

mulher conduzida. É muito comum em bailes de forró pé de serra percebemos 

mulheres insatisfeitas com alguma dança e se sentirem na obrigação de 

“aguentarem” a dança até a música finalizar. Muitos condutores homens aproveitam 

dessa convenção para assediar mulheres no baile: forçar beijos, abraçar com muita 

força, se aproximar mais do que o necessário ou qualquer outra coisa que possa ser 

desconfortável para a conduzida como lambidas, sussurros e mordidas. Wevela de 

Paula Mendes, conhecida como Preta Oster tem 30 anos e é DJ de Forró em 

Salvador, Bahia. Comenta:  

 
Como DJ eu vejo tudo o que acontece no forró. Vejo homens forçando mulheres para 

beijar, mulheres recebendo negativas, mulheres paradas no salão... 

(Wevela de Paula Mendes, DJ e produtora de forró em Salvador)82 

 
2.2.5. MÚSICAS MACHISTAS 

Forró como musicalidade dançante (MATOS, 2007) e espacialidade 

(FERRARA, 2008) acoplam uma das mais importantes relações que acontecem no 

baile. A dança do forró pé de serra, no baile, é sempre acompanhada de música, 

seja mecânica ou ao vivo. A discussão sobre músicas machistas no forró é longa. 

Aqui atentamos separar alguns casos pontuais para apresentar uma amostragem de 

                                            
80 Trecho de entrevista por escrito com Mariana Brasil realizada dia 25 de janeiro de 2019 pelo 
WhatsApp. 
81 Em Salvador (BA) essa dinâmica é bem diferente e valeria uma análise à parte. 
82 Trecho de entrevista por áudio com Wevela de Paula Mendes, conhecida como Preta Oster, dia, 21 
de janeiro de 2019. 
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como esse discurso do homemcabramacho é também reforçado através das letras 

de forró. Felipe Trotta pode nos elucidar sobre algumas questões: 

 
Se o forró é uma dança safada da qual homens e mulheres 
participam e compartilham as diversas referências sexuais e afetivas, 
é importante demarcar que parte majoritária do imaginário forrozeiro 
é formada por uma perspectiva masculina que define modelos de 
masculinidade e feminilidade. (TROTTA, 2014, p. 102) 

 
O forró pé de serra, tradicional gonzaguiano (SANTOS, C., 2014) começou 

sua trajetória no final da década de 40. Colecionando assim uma vasta coletânea de 

artistas e músicas. Atualmente nos bailes é comum ouvir músicas mais antigas e 

atuais durante a mesma festa. Com o movimento do estilo Roots, que se caracteriza 

como uma dança que se identifica com as músicas mais antigas, essa tendência só 

se reforça. Assim em nome da tradição do vinil, por exemplo, surgiram festas que se 

interessam em apresentar esses artistas e músicas. Em agosto de 2016 em São 

Paulo (SP) surgiu o coletivo Forró dos Ratos, que mais tarde em 2017 se 

denominaria como Baile dos Ratos83. Mas as músicas, na maioria dos bailes, 

transitam entre antigas e atuais. Então é comum encontrarmos músicas com 

discursos machistas, racistas e homofóbicos e não é uma característica somente 

das músicas mais antigas, como veremos a seguir. 

As músicas apresentadas a seguir foram selecionadas a partir de discussões 

nas redes sociais, pesquisa individual e conversas com outras frequentadoras dos 

bailes. São 5 músicas com temas distintos. A intenção é analisar as relações entre 

letra, interlocução, ano de gravação, intérprete e composição. Sendo a música 

também um documento histórico é importante ressaltar como esses discursos ainda 

permanecem e se reforçam atualmente.  

 
Música/Letra 1 
Mulher de Verdade 
Intérprete: Messias Holanda 
Compositor: Elino Julião 
Ano: 1967 
 
Minha mulher gostava quando eu lhe batia 
E quanto mais ela apanhava, mais ela dizia 

                                            
83 Coletivo cultural proposto pelos Djs residentes Thobias Silva, Nando Ronca e Maicow Leite. O 
coletivo defende a cultura do forró em vinil e além do baile semanal também se apresentaram em 
eventos importantes da cultura forrozeira como Festival Nacional de Forró em Itaúnas (FENFIT).  
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Bata nego, pode bater 
Bata com força que eu não sinto doer 
 
Pode bater com as duas mãos nessa nega que é sua 
Começa dentro de casa e termina no meio da rua 
Se alguém vier reclamar não de atenção 
Bata com força nego no meu coração 
 
Bata nego, pode bater 
Bata com força que eu não sinto doer 
 
Não se incomodo que a vizinha lhe chame de biriteiro 
E que você não dá dinheiro pra comprar o pão 
Tenho satisfação, sou mulher de verdade 
Nego por caridade não deixe de bater não 

 

Uma das músicas mais problemáticas que ainda é possível ouvir nos bailes 

atuais. Gravada em 1967 no LP Vai tê dança de Zé Calixto, a música Mulher de 

Verdade é cantada por Messias Holanda e de composição de Elino Julião e 

Severino Ramos. Na época segundo o livro O Fole Roncou: uma história do forró a 

música não causava revolta feminina, pelo contrário, as mulheres pediam para tocá-

la (MARCELO; RODRIGUES, 2012, p. 212). Atualmente a música em questão é alvo 

de diversas críticas e discussões nas redes sociais. Em prol da tradição alguns DJs 

já se posicionaram a favor da música argumentando que não haveria outra com o 

mesmo “balanço” ou “swing”. Defendendo que a música é adequada para a dança, 

que seria até então o principal objetivo do baile.  

Junto à letra complicada e, possível dizer, de estímulo à violência contra a 

mulher, a gravação de 1981 no LP Olha o tamanho da bichona de Messias Holanda 

apresenta sons de tapas e uma interlocução feminina pedindo para apanhar durante 

toda a execução da música. A música relata um homem e uma mulher 

aparentemente casados. O aval da violência viria por parte da mulher e assim 

justificaria a interlocução masculina em bater com força na “nega que é sua”. O 

discurso envolve a mulher como objeto de posse e assim justificaria ele fazer dela o 

que bem entender.  

 
Música/Letra 2
Não Lhe Solto Mais 
Intérprete: Elba Ramalho  
Compositora: Cecéu 
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Ano: 2009 (1992)84 
 
Morena não faça isso 
Deixe desse reboliço 
Não mexa comigo não, viu 
Quero respeito comigo 
Já cortaram o meu umbigo 
Não sou mais menino não, viu 
Eu sou duro, 
Sou maduro, 
E também muito seguro 
Ainda posso dar no couro 
Você vai gostar 
Vai se apaixonar 
Vai cair no choro 
 
Mais é aí que o couro come 
Vou mostrar que sou é homem 
Como é que um homem faz 
Dou-lhe uma rasteira 
Lhe castigo na esteira 
Não lhe solto mais 
 
Depois não adianta 
Você gemer 
Você gemer 
Você chorar 
A gente bebe água 
Quando sente sede 
Cabelo se assanha 
Quando o vento dá 
 
Olha morena esse teu cheiro 
Se juntar com o meu tempero 
Vai ser bom demais  
Dou-lhe uma rasteira 
Lhe castigo na esteira 
Não lhe solto mais 

 
 

A música tem interlocução masculina apesar de a versão analisada ter sido 

com a intérprete e a compositora mulheres. 

Em várias discussões sobre o machismo presente nas letras de forró é 

comum homens apresentarem músicas consideradas machistas que mulheres 

interpretam. Como se o fato de mulheres interpretarem ou comporem músicas 

machistas justificasse outro tipo de machismo, como se mulheres não fizessem 

                                            
84 Composição de 1992 porém a versão analisada é de 2009 interpretada por Elba Ramalho no disco 
Balaio de Amor. 
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parte do mesmo sistema patriarcal que os moldam como homens e constroem um 

tipo de masculinidade e feminilidade. 

  
A briga tem um componente sexual que dá continuidade à excitação 
erótica, o que se evidencia também na superposição de discursos 
metafóricos ou de duplo sentido, que fazem convergir as duas 
dinâmicas, ambas manifestadoras, em última instância, da potência 
viril. (MATOS, 2007, p. 438) 

 

A linha tênue entre desejo e violência é assunto recorrente nas letras de forró. 

O homemcabramacho é aquele que performa a violência, o amor e o desejo de 

formas muito similares. A música ao mesmo tempo que apresenta uma investida 

sexual ou de romance também abre interpretação para um possível estupro. Esse 

duplo sentido faz muitos discursos problemáticos dentro das letras de forró serem 

ignorados sem uma crítica coerente. O jogo do duplo sentido também pode e deve 

ser desestabilizado, visto que ambos os sentidos nessa música são pertinentes a um 

caso de violência contra uma mulher. 

 
Música/Letra 3 
Fino Trato 
Intérprete: Forró na Contramão 
Composição: Moyses Marques 
Ano: 2002 
 
Por causa de você menina  
Meu coração bateu acelerado 
Num swing compassado  
De um xote bem tocado 
Até perdi meu rebolado 
Quando vi você passar 
Você passou e logo as pernas embolaram  
Meus sentidos dispararam 
Apontando pra você 
Fiquei maluco, parecia até miragem  
No meu corpo as engrenagens  
Se moviam para te ter 
 
Fiquei maluco por causa de você  
Perdi meu rumo por causa de você  
Senti ciúme por causa de você  
Usei até perfume  
Por causa de você 
 
Por causa de você menina eu já perdi  
Toda a minha compostura  
Mas tive jogo de cintura  
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Te encarei na cara dura  
Mas mantive minha postura  
E convidei a pra dançar 
Naquele encanto eu perdi a cara de santo 
Encostei você num canto e comecei a lhe beijar 
Tentou fugir até pisou no meu sapato  
Mas lhe dei um fino trato 
E não teve o que reclamar 
(grifo nosso)

O xote é um dos ritmos mais tocados nos bailes. Em grande escala o ritmo 

abarca letras românticas e pode ser tocado em andamento mais lento criando um 

clima propício para a paquera. Na mesma linha apresentamos um xote muito 

envolvente da banda Forró na Contramão. A música é também alvo de muitas 

críticas. O roteiro de uma possível paquera parece terminar com uma investida de 

um beijo à força, a qual o compositor chama de “fino trato” que dá nome a música. A 

música gravada em 2002, de composição, interlocução e intérprete masculinos 

ainda é presente nos bailes. Mesmo com uma letra explicitamente problemática que 

dá aval para homens assediarem mulheres enquanto justificam a própria ação 

devido à beleza e envolvimento que a própria mulher criou. Como se essa ação 

fosse uma reação à simples presença de uma mulher, repetindo diversas vezes a 

frase “por causa de você” ele resume e justifica todas suas ações dentro da trama, 

inclusive o abuso.  
 
Música/Letra 4 
Xote das Meninas 
Intérprete: Luiz Gonzaga 
Composição: Zé Dantas e Luiz Gonzaga 
Ano: 1953 
 
Mandacaru quando fulora na seca 
É um sinal que a chuva chega no sertão 
Toda menina que enjôa da boneca 
É sinal de que o amor já chegou no coração 
Meia comprida, não quer mais sapato baixo 
Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
(Ela só quer, só pensa em namorar) 
Ela só quer, só pensa em namorar 
(Ela só quer, só pensa em namorar) 
 
De manhã cedo já tá pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
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O pai leva ao doutor a filha adoentada 
Não come nem estuda, não dorme nem quer nada 
Mas o doutor nem examina 
Chamando o pai de lado 
Lhe diz logo em surdina 
Que o mal é da idade 
E que pra tal menina 
Não tem um só remédio 
Em toda medicina 

 

A clássica Xote das Meninas eternizada pela voz de Luiz Gonzaga é exemplo 

da descrição do papel da mulher na sociedade. Fala de uma garota que ao enjoar 

dos brinquedos “só pensa em namorar”. Demonstrando que a menina passa a usar 

roupas específicas e se comporta de forma a pensar somente no amor.  

A feminilidade no contexto do forró passa por três visões, as também 

clássicas da sociedade, a santa, geralmente relativa a mulher de elite, a melindrosa, 

estereótipo de mulher da cidade grande ou a mulher macho sertaneja. Sempre 

relativas ao olhar masculino sobre essas instâncias. A inocência feminina é muito 

associada à relação com o amor. A diva, a mulher que inspira, o objeto de desejo e 

adoração, tal como uma santa de igreja. Inclusive a santa é uma imagem bastante 

coerente neste contexto já que a cultura nordestina construiu historicamente a 

mulher com um estereótipo polido, branco e belo como apresenta Durval Muniz de 

Albuquerque Jr (2013) ao analisar: 

 
A beleza feminina, indisfarçadamente uma beleza branca, é pensada 
como fruto do abandono da rusticidade, da aspereza, da dureza de 
corpos e intelectos. A mulher deve ser abandono da natureza e 
investimento na polidez, fruto de uma escritura de si mesma, do 
investimento em fazer de si um artifício. (p. 49) 

 

Apesar da análise de Albuquerque Jr atravessar um trecho do Diário de 

Pernambuco de 1926 o discurso é recorrente até hoje. A mulher musa e inspiradora 

precisa fazer de si um exercício de feminilidade em prol daquele que a admira. A 

mulher como adorno, objeto da festa, a disposição, precisa inclusive ela mesma 

fazer a manutenção dessa figura. Mariana Brasil, ao questioná-la sobre algumas 

convenções do baile, ela comenta:  
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Ter que sorrir quando danço, como se o fato de não sorrir implicasse que eu não 

gosto da dança, e como se eu tivesse a obrigação de demonstrar ao outro que eu 

estou gostando da dança. Ou só porque para os outros fica mais bonito. 

(Mariana Brasil, professora de forró em Salvador, 25 de janeiro de 2019) 

 

Então se a mulher “só quer namorar”, ela faz do próprio corpo um exercício de 

controle para um objetivo que a sociedade patriarcal espera dela. Isso constrói uma 

teoriaprática de feminilidade que se submete ao masculino. A mulher que espera, 

acolhe, entende, educada, é simpática e benevolente. A musa inspiradora, 

comparada, guiada, sustentada pelo poder de fala patriarcal. Como um produto, 

personalizável, moldável e com prazo de validade. E esse é o estereótipo também 

construído nas noções de conduzida ou conduzido na dança do forró pé de serra. 

Ou seja, não é uma noção de passividade, mas de uma atividade que performa 
em si mesma um controle relativo ao poder do outro.  

 
Música/Letra 5 
Forró do Talarico 
Intérprete: Trio Dona Zefa 
Composição: Danilo Ramalho 
Ano: 2005 
 
Tá vendo aquele cabra lá no canto do forró 
Penteado, arrumado, alisando o gogó 
Ele não vale nada, ele não vale um vintém 
Outro dia eu peguei ele mexendo com meu bem 
 
Tava mexendo sim, mas não vai mais mexer 
Se mexer com a minha nega, aqui o couro vai comer 
Eu sou do tempo que vale o fio de bigode 
Eu sou cabra macho comigo ninguém pode 
 
Olhe, talarico 
Olhe, talarico 
Se mexer com a minha nega 
Lhe passo no maçarico 

 

A música mais recente da seleção é de composição, interlocução e intérprete 

masculinos. A imagem do cabra macho se reforça e atualiza. A mulher ainda como 

posse e objeto para ser resgatada pela mão de um homem. Já que o “talarico” só 

respeitaria outro homem. O patriarcalismo, conceito analisado por Durval Muniz de 
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Albuquerque Jr (2013) a luz de Gilberto Freyre e Edward P. Thompson, emerge 

justamente no início do século XX em que a sociedade percebe que as hierarquias 

começam a desabar, com a desvirilizarão do homem e o declínio do modelo de 

masculinidade vigente. 

 
As sociedades patriarcais ou paternalistas seriam aquelas onde as 
relações familiares se atualizam em outras formas de dominação ou 
dependência e onde a verticalidade prevalece sobre a 
horizontalidade. (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 132) 

 

O conceito é reforçado como reação de uma sociedade que estava em 

mudança, desestabilizando os poderes hegemônicos atuais, inclusive 

horizontalizando as relações de poder. Apresenta-se como uma visão tradicionalista 

a fim de resgatar no passado uma atualização para manter a ordem no presente. 

Assim discursos tradicionalistas como o do forró gonzaguiano atualizam e mantêm 

no presente a preocupação patriarcal das mulheres construírem autonomia.  

As convenções do baile apresentadas contribuem para a disseminação e 

manutenção de um discurso machista que ainda dá poderes ao homem sob a 

mulher. O homemcabramacho ainda detém grande parte das decisões que fazem o 

baile funcionar. O baile de forró pé de serra seria, é, muito fortemente, assim um 

espaço para homens encontrar mulheres, com interesse sexual ou não, a fim de 

encontrar nelas um apoio para realizar seus ensinamentos. Ajudando na 

manutenção da sua autoestima, pluralizando suas opções de conquista e 

encontrando nas conduzidas uma forma de aprender a ampliar as formas de 

controle.  

 
É esta forma de ver a sociedade que o patriarcalismo descreve, este 
é uma metáfora que se relaciona com o universo masculino, com 
aquilo que essa sociedade considera o papel dos homens: 
comandar, proteger, dominar, o que estava sendo ameaçado até 
pela classe até então passiva, o povo. (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 
134) 

 

E apesar do conceito do patriarcalismo no Nordeste situar uma época 

histórica específica, podemos perceber como se reforça tradições nacionais e 

regionais a partir do discurso regionalista e tradicionalista encabeçado por Gilberto 
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Freyre (ALBUQUERQUE JR, 2011). Segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr 

(2013) a tradição do nordestino se reconhecer como uma sociedade patriarcal foi 

fundamental para a construção do caráter e índole dessa sociedade. Uma sociedade 

que temia se efeminar e ser subordinada, precisava afirmar coragem, virilidade e 

valentia resgatando essas tradições. “Este macho seria o nordestino” (Ibid., p.135-

136). Luiz Gonzaga e o jeito gonzaguiano de fazer forró afirma até hoje este 

discurso.  

De acordo com Durval Muniz de Albuquerque Jr (2013) a urbanização do 

modelo de vida da cidade em detrimento ao modelo do campo tece novas formas de 

ver a família e a tradição no Nordeste. A cidade mais preocupada com o novo traz à 

luz mulheres com novas preocupações e assim nasceu no contexto nordestino a 

figura da melindrosa. “Mulheres que pareciam cada vez mais com a própria cidade” 

(p. 105). Essa mulher moderna passa a ocupar cargos e espaços antes reservados 

aos homens, tornam-se profissionais e começam a se ocupar de outras demandas 

além de procurarem um marido. As mulheres estavam mais preocupadas com o 

estudo do que com os homens. E isso preocupava e angustiava os homens e ações 

como a “Universidade Feminina”, um espaço de educação para mulheres 

aprenderem a ser mulheres, que pretendia afastar a mulher da educação moderna 

que insistia em “fazer da mulher um quase homem”. O homem inseguro perante 

todas as mudanças sociais que afetavam seu papel tradicional sentiu-se 

desamparado quando as fronteiras de gênero ficaram nebulosas e entendia a 

feminização da sociedade como uma ameaça. Assim, segundo o mesmo autor, esse 

homem se utiliza do próprio aparato do estudo da modernidade como estratégia de 

preparo das mulheres para servir e ser base do patriarcado85.  

É possível verificar um novo personagem feminino também criado pelo 

discurso patriarcal, a mulher macho, mulheres que apresentam características 

masculinas estereotipadas e com uso da violência. Estas brigam, matam, mandam e 

assim ganham o respeito e a autoridade inclusive de outros homens. Analisar essas 

convenções criticamente é perceber que vivemos em um contexto de grande 

representatividade masculina, e que pequenos discursos repetidos reforçam 

modelos hegemônicos de feminino. A reflexão cabe para um questionamento crítico 
                                            

85 Ibid., p. 123-24. 
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atual e não de julgamento da situação. Assim como não cabe generalizar, mas 

apontar situações que não excluem outras formas de estar no baile. Isso quer dizer 

que um conceito não vai e nem deve responder por toda a realidade e que mulheres 

que se posicionam livremente no baile e homens que tendem a se relacionar de 

outras maneiras com seus privilégios podem existir no mesmo espaço. O discurso 

hegemônico não responde por toda a espacialidade do baile, mas a reafirma e a 

atualiza, já que silencia outros lugares de fala (RIBEIRO, D., 2017).  

 
Enquanto musicalidade, discurso e cultura, ele suscita, convoca e 
encena o movimento do corpo, explorando suas significações 
relativas a gênero e sexualidade. (MATOS, 2007, p. 432) 

 

Dói me reconhecer nesse contexto. Apesar de nascer em São Paulo cresci 

em uma família com valores tradicionais 86  e textos machistas, racistas e 

homofóbicos são frequentes. Dói a autocrítica e esta pesquisa não fez isso ser mais 

fácil. Porque não estou falando do outro, de certa forma, estou falando também de 

mim e da história que carrego como ancestralidade. Mas o importante de olhar 

criticamente àquilo que se ama é poder ter a chance de mudar e construir outros 

discursos que possam empoderar mulheres conduzidas dentro do baile, na dança e 

na música do forró pé de serra.  

 
As experiências tipicamente femininas – ainda que o típico seja o 
resultado de convenções que precisam ser questionadas para que as 
relações de gênero se organizem de maneira menos desvantajosa 
para as mulheres – são consideradas, nesse caso, como produtoras 
de identidades que não podem ser negligenciadas. (BIROLI, 2013, p. 
31) 

 

2.3. “TEM POUCA DIFERENÇA”87 - REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DE FALA 
FEMININO DENTRO DO BAILE DO FORRÓ PÉ DE SERRA 

 
Mulher tem duas perna, tem dois braço 
Duas coxa, um nariz e uma boca 

                                            
86 Minha mãe é pernambucana e o conceito de tradição aqui ainda é associado conforme nesta 
pesquisa do discurso da masculinidade e do homemcabramacho. Não respondo por todas as 
tradições familiares.  
87 Composição de Durval Vieira, gravada em 1981 por por Jackson do Pandeiro. 
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E tem muita inteligência 
O bicho homem 
Também tem do mesmo jeito 
Se for reparar direito 
Tem pouquinha diferença 
(Jackson do Pandeiro, 1981)  

 

Segundo Djamila Ribeiro em seu livro O que é lugar de fala? (2017) todos 

temos um lugar de fala. Apresentando sua pesquisa sob a perspectiva da mulher 

negra a autora esclarece que o termo não se resume a nível individual, mas em 

grupos que compartilham experiências em comum. Neste trabalho o contexto do 

forró pé de serra é analisado pelos poderes hegemônicos principalmente o 

patriarcado (SANTOS, B., 2018), assim o lugar de fala é uma ação contra 

hegemônica que não se resumiria ao indivíduo que é oprimido, mas a toda reflexão 

que envolve a crítica e o silenciamento de um grupo.  

 
O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder 
existir. Pensamos no lugar de fala como refutar historiografia 
tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia 
social. (RIBEIRO, D., 2017, p. 66) 

 

Assim o lugar de fala individual é importante desde que analisado pelas 

condições sociais nas quais se insere o grupo daquela fala e quais seriam as 

experiências compartilhadas com esse mesmo grupo. Para exemplificar a diferença 

entre a fala individual e o lugar de fala Djamila Ribeiro indica o trabalho da socióloga 

afro-americana Patrícia Hill Collins e apresenta como seu conceito de feminist 

standpoint ou ponto de vista feminista88 nos ajuda a pensar no lugar de fala.  

 
Seria preciso entender as categorias de raça, gênero, classe e 
sexualidade como elementos da estrutura social que emergem como 
dispositivos fundamentais que favorecem ou desfavorecem as 
desigualdades e criam grupos em vez de pensar essas categorias 
como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos89. 

 

A partir de Collins, Djamila Ribeiro declara que um grupo não seria uma 

coleção de indivíduos, mas sim de individualidades. Essa diferença deixa evidente 

                                            
88 Tradução apresentada pela Djamila Ribeiro em seu livro O que é lugar de fala? (2017). 
89 Ibid., p. 63. 
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que o importante é pluralizar os lugares de fala tomando como análise a localização 

social comum, na qual se constroem experiências em comum a partir das relações 

de poder, silenciando, ou não, certas falas (p. 64). Assim o feminist standpoint se 

relaciona com o lugar de fala já que “não poder acessar certos espaços, acarreta em 

não ter produções e epistemologias desses grupos nesses espaços” (RIBEIRO, D., 

2017, p. 66).  

Isso não quer dizer que a dimensão individual não seja levada em conta, mas 

sim como essa se relaciona com os poderes hegemônicos, tecendo uma 

individualidade que é comum em grupos dentro de uma localização social. Ou seja, 

mulheres que não se identifiquem com o feminismo não estão livres da opressão, 

por exemplo. Mas diversas experiências em comum do grupo social feminino 

constroem lugares de fala distintos pluralizando, inclusive a nossa experiência de ser 

mulher.  

Outro ponto importante apresentado pela Djamila Ribeiro é entender que se 

estamos falando de localização social e sua relação com os poderes hegemônicos, 

é possível que exista silenciamento por parte daqueles que precisam falar. As 

vivências sozinhas não dariam conta do lugar de fala. Pois se há opressão é 

possível que muitos grupos ainda não possam falar por si criticamente e por isso é 

importante que o lugar de fala exista, pois ele está visibilizando experiências em 

comum de um grupo. A autora amplia, assim, a discussão a fim de incentivar o olhar 

crítico para o assunto partindo do lócus social e não da experiência do indivíduo90. 

 
O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse 
lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter 
experiências distintas e outras perspectivas. [...] Com isso, pretende-
se também refutar uma pretensa universalidade. Ao promover uma 
multiplicidade de vozes o que se quer, acima de tudo, é quebrar com 
o discurso autorizado e único, que se pretende universal91. 

 

Os poderes hegemônicos que analisamos aqui, a partir de Boaventura de 

Sousa Santos: patriarcado, colonialismo e capitalismo tecem uma rede de poder no 

qual o forró pé de serra também se insere. Importante frisar que esta pesquisa se 

                                            
90 Ibid., p. 69. 
91 Ibid., p. 71-2. 
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debruçou a analisar a ação do patriarcado como poder hegemônico responsável 

pelo silenciamento de diversos lugares de fala, mas não o único. Construindo 

poderes hegemônicos que podem ser disfarçados como tradição ou convenções a 

favor de lugares de fala privilegiados.  

A mulher como objeto pertencente ao baile é como o “Outro que responde 

pelo Um”. Simone de Beauvoir (2016) fala sobre a mulher ocupar o papel do Outro 

perante uma sociedade na qual o homem é o Sujeito, o Absoluto (p. 13). Segundo a 

autora o ser mulher é relativo ao ser homem, de forma hierárquica, sendo o segundo 

acima do primeiro. Assim, a medida do ser humano seria masculina e constituiria 

uma coletividade tornando a mulher o Outro. Djamila Ribeiro complementa a 

discussão trazendo à luz um outro conceito de Patrícia Hill Collins o outsider within92 

ou forasteira de dentro. Já que dentro do movimento feminista a mulher negra não 

se sente representada pela sua posição social e pelo poder desigual ao das 

mulheres brancas, por exemplo (p. 46-47). Portanto, a mulher negra seria o Outro do 

Outro e assim ocupa lugares de fala distintos dentro do próprio movimento feminista. 

As críticas ao patriarcado seriam de lugares de fala distintos, já que as 

experiências compartilhadas em cada grupo são diferentes. Pois o patriarcado não 

age sozinho, mas coexistindo com outros poderes como o colonialismo e o 

capitalismo (SANTOS, B., 2018). Olhar para o fenômeno do machismo por meio 

dessa reflexão é perceber como ele pode oprimir de forma plural em diferentes 

grupos, inclusive dentro do baile de forró pé de serra. Durante o processo da 

pesquisa foi possível perceber que as experiências são múltiplas em diferentes 

bailes pelo Brasil, apesar de um contexto largamente machista. Em Salvador, onde 

82,1% da população se declara negra ou parda93, se tem uma discussão ampla 

sobre o machismo e as relações do racismo. Em São Paulo, por exemplo, a 

presença de negras e negros nos bailes que visitei94 é minoritária e essas mesmas 

discussões têm lugares mais específicos. Fato que é um sintoma social nos bailes 

de forró pé de serra em São Paulo (SP) que não pode ser ignorado e merece análise 

à parte.  

                                            
92 Tradução apresentada pela Djamila Ribeiro em seu livro O que é lugar de fala? (2017). 
93 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE (2017). 
94 Os bailes visitados foram os que participam do Circuito Pinheiros e Vila Madalena, na Zona Oeste 
de São Paulo.  



 

 
 

 

 

 

87 

Entender o baile como espacialidade, ou seja, espaço de construção de 

conhecimento em dança é coerente ao meu lugar de fala (RIBEIRO, D., 2017). Eu, 

mulher, feminista, parda, que se identifica com o lugar de conduzida e que, 

encontrou nos bailes, frestas para se relacionar com este contexto cultural patriarcal. 

São muitos anos de incômodo, com diversas aulas e bailes dos quais participei. 

Vivenciei diversas situações machistas e opressoras, principalmente em relação a 

minha dança. Há uma representatividade largamente masculina no contexto 

forrozeiro do homemcabramacho95  que insiste em silenciar e reduzir a fala da 

mulher. Fato que reverbera nos modos de dançar das conduzidas, no caso desta 

pesquisa dentro dos bailes de forró pé de serra, já que em larga escala essa função 

ainda é representada por mulheres. Com a discussão apresentada a seguir a 

intenção é evidenciar a possibilidade da fala, principalmente feminina, dentro desse 

contexto.  

 
2.4. O SILENCIAMENTO DA MULHER DENTRO DO CONTEXTO HISTÓRICO 

Até então concluímos que a espacialidade do baile do forró pé de serra é 

administrada por signos masculinos e de relações de poder que o acompanham 

como o patriarcado. Essa configuração favorece o lugar de fala masculino em 

detrimento do feminino, inclusive na dança. Portanto, a construção do ser mulher 

ainda perpassa por estes poderes. Quem nunca ouviu “não seja mulherzinha” ou 

“seja homem” para qualificar ou desqualificar uma ação? Essas falas tornam 

evidente que há adjetivos específicos que normatizam que ser mulher é menos 

vantajoso e também sugerindo uma representatividade pejorativa às mulheres, suas 

funções e ações dentro da sociedade.  
 

Não é enquanto corpo, é enquanto corpos submetidos a tabus, a leis, 
que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza: é em nome 
de certos valores que ele se valoriza. (BEAUVOIR, 2016, p. 64) 

 

As mulheres sertanejas segundo a professora doutora Miridan Knox Falci 

(1997) em seu artigo sobre as mulheres do sertão nordestino96 no livro História das 

                                            
95 Discussão levantada no primeiro capítulo desta dissertação. 
96 A partir do recorte histórico do século XIX principalmente no sertão do Piauí e Ceará. 
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mulheres no Brasil apresenta um estudo acerca do privilegiar os homens da família 

enquanto as mulheres estavam destinadas ao espaço privado do lar e suas funções, 

mesmo aquelas que tinham dinheiro e poderiam estudar.  

 
Raramente aprenderam a ler e, quando o fizeram, foi com 
professores particulares, contratados pelos pais para ministrar aulas 
em casa. Muitas apenas conheceram as primeiras letras e 
aprenderam a assinar o nome. Enquanto seus irmãos e primos do 
sexo masculino liam Cícero, em latim, ou Virgílio, recebiam noções 
de grego e do pensamento de Platão e Aristóteles, aprendiam 
ciências naturais, filosofia, geografia e francês, elas aprendiam a arte 
de bordar em branco, o crochê, o matiz, a costura e a música. 
(FALCI, 1997, p. 251) 

 

Esta construção da mulher do lar como base da família patriarcal foi também 

um dos argumentos apresentados pelos homens preocupados com o discurso 

regionalista tradicional. Abalados pelos conhecimentos modernos como o feminismo 

que, para eles, determinavam o fim da feminilidade. Durval Muniz de Albuquerque Jr 

(2013) analisa diversos trechos de artigos do Diário de Pernambuco, entre os anos 

10 e 30 do século XX, que são motivados a defender a instituição da família. Esses 

homens preocupados com os discursos de igualdade de gênero entendiam que 

mulheres que construíssem autonomia nos espaços públicos seria o fim da própria 

instituição familiar. Argumentava-se que as mulheres, ao buscarem por igualdade, 

estariam indo contra a si mesmas já que elas eram a principal peça dessa 

importante instituição para a sociedade. Poderia parecer que os homens no poder 

público estariam tomando as decisões, mas na verdade seriam as mulheres as 

verdadeiras governantes do país (Ibid., p. 42). Ainda se mantém fortemente que 

mulheres geram a vida, apoiam os companheiros, são a base afetiva da família. 

Enquanto para os homens a base econômica, intelectual e muitas vezes, também, 

artística. 

A pesquisadora Adriana Negreiros também analisa alguns artigos em questão 

sobre o feminismo na época, no início dos anos 1920. Publicada aos domingos no 

Correio da Manhã do Rio de Janeiro, a seção intitulada “Assuntos Femininos” que 

criticava duramente as ações feministas da época como “praga terrível” escreveu em 

16 de setembro de 1928 “Não preciso dizer-te qual é tua arma mais poderosa, 

mulher: é o beijo!” (NEGREIROS, 2018, p. 23). Outro fato interessante apresentado 
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pela pesquisadora acontece em 1927. A professora Celina Guimarães Viana havia 

se tornado a primeira mulher brasileira a se alistar para uma votação. Ela e mais 

quatorze mulheres de Mossoró escolheram seus candidatos, mas “os votos seriam 

descartados, sob a justificativa de que a legislação federal ainda não previa a 

participação feminina em eleições” (NEGREIROS, 2018, p. 23). 

Cada vez mais desvinculadas de instituições, como explica Flávia Biroli 

(2016), diversas ações na trajetória histórica fortalecem o poder de escolha e 

autonomia das mulheres. Ações factuais como os anticoncepcionais, o direito ao 

divórcio, o acesso ao mercado de trabalho que ajudam a desvincular a mulher da 

instituição da família, com casamento ou não97, que é também considerado um dos 

dispositivos de controle das mulheres. Porém: 

 
[...] ainda hoje, a organização das relações entre as esferas 
doméstica e pública é pautada pela permanência da mulher como a 
responsável pelo trabalho doméstico e pela criação dos filhos, o que 
certamente modela sua trajetória e suas escolhas. (BIROLI, 2016, p. 
48) 

 

Isso não quer dizer que não havia mulheres que exerciam outras funções na 

sociedade. A professora doutora Maria Odila Leite da Silva Dias (1983) em seu 

artigo Mulheres sem história analisa documentos e questiona a falta de registros 

sobre as ocupações diversas das mulheres. Sob a perspectiva de uma sociedade 

patriarcal estes registros não importavam e de acordo com a historiadora “Escreve-

se sem dúvida mais sobre ‘maus costumes’ do que propriamente sobre a 

organização do seu quotidiano” (p. 34). Esses registros, quase inexistentes, 

dificultam compreender a mulher de outro modo que não o do discurso hegemônico 

que tende a dar privilégios a outro grupo específico, no caso desta pesquisa, os 

homens. É preciso estudar os espaços femininos conquistados e não os prescritos, 

por isso em grande parte calados ou omitidos nos documentos escritos” (DIAS, 

1983, p. 41). 

Ainda sobre o silenciamento histórico através da falta de documentos a 

professora Miridan Knox Falci (1997) também reforça que as mulheres pobres e as 
                                            

97 O casamento não era uma realidade de todas as mulheres, dependendo principalmente do seu 
contexto social. Entretanto, mesmo não casadas as mulheres ainda se encontram na 
responsabilidade da criação dos filhos. 
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escravas do sertão nordestino não tinham o privilégio nem sequer do seu registro 

familiar. Eram mulheres sem história, sem ancestralidade. As mulheres 

escravizadas, que dentro da hierarquia do patriarcalismo vigente eram a última 

instância, eram vendidas sem sobrenome, tal como coisas. Havia a possibilidade de 

ter um sobrenome quando alforriada ou liberta ao nascer (Lei do Ventre Livre). Este 

sobrenome seria o do antigo senhor, se ele permitisse, ou de algum santo de 

referência religiosa: “Clara das Dores, Ana Maria de Jesus, Josefa da Conceição, 

Luísa do Espírito Santo”98. 

No documentário Maxixe, a dança perdida de 1980 dirigido por Alex Viany há 

o uso do termo “eróticoreográfico” para descrever o maxixe e sua técnica. 

Conhecido como música e dança típica do povo brasileiro  

 
[...] um jeito erótico, malcomportado e sensual” que no início era 
dançado pelas camadas mais baixas da população: a ralé [...]. Sabia-
se da dança e do gênero musical brasileiríssimo notadamente 
carioca. Sabia-se, todavia não se falava abertamente99. 

 

Em 1891 essa realidade muda, a palavra aparece pela primeira vez na 

grande imprensa. Segundo ainda o mesmo documentário o maxixe teve uma longa 

história de 40 anos dominando os salões como música e dança típica do povo 

brasileiro. Alvo de diversas críticas a favor do conservadorismo moral, a dança e a 

música resistiam.  

 
A música ritualística festiva do antigo batuque rural ganhou novos 
dançarinos, percussionistas e cantores à medida que foi se 
espalhando pelas cidades. No ambiente urbano, as comunidades 
afro-brasileiras criariam novos estilos de tocar, dançar e cantar o 
velho batuque. Eles mantiveram seus tradicionais ritmos africanos, 
mas incorporaram novas práticas, tons e melodias, resultando em 
novas performances, entre as quais a fofa e o lundu são as mais 
conhecidas. Esses afro-brasileiros estabeleceram trocas com os 
estilos euro-brasileiros, adotando e adaptando modalidades já 
existentes de música e dança como o maxixe e o fandango. 
(LIGIÉRO, 2011, p. 142). 

 

                                            
98 Ibid., p. 255. 
99 Fala de Alex Viany no documentário Maxixe, a dança perdida. 



 

 
 

 

 

 

91 

Segundo depoimento do professor de dança Kito a cintura é a linha que divide 

o samba do maxixe. O samba se resolve da cintura para baixo enquanto maxixe 

estabelece a conexão dos sexos da cintura para cima. De acordo com alguns 

registros em vídeo a movimentação se resolve pelo tronco e cintura escapular, 

mantendo o quadril quase “colado”, mas sem muitos movimentos que surjam da 

área pélvica. Ou seja, o quadril se move, entretanto com outro ponto de ignição do 

movimento. Possível inferir que a dança “subiu”, se elevou para talvez ser 

moralmente aceita. O que parece um apagamento construiu novos discursos sobre 

sexualidade dentro da dança a dois, pois mesmo assim a dança era considerada um 

ataque à moral. Como ainda era ligada ao “batuque” também herdou os 

preconceitos da época.  

 
Os homens de classe privilegiada iam a estes lugares para buscar o 
sensual das danças africanas; eram locais onde prostitutas e 
mulheres de classe inferior frequentavam. (FARIA, 2013, p. 59) 

 

O maxixe, assim como o forró e outras danças a dois, parece ser uma 

técnica feita por homens condutores. Já que o lugar de fala masculino ainda é 

muito evidenciado para discursar sobre a dança. Muitos homens falam sobre a 

dança no documentário. Mulheres dançarinas do gênero são citadas como: Araci 

Cortes, Carmem Miranda, Maria Lina. É importante também citar que é apresentado 

vários feitos sobre homens condutores e comentários pontuais sobre suas parceiras.  

No forró pé de serra é muito comum os homens condutores serem 

anunciados primeiro em divulgações ou vídeos, isso quando a mulher conduzida é 

lembrada. Se a dança é feita a dois por que a ordem alfabética dos nomes é 

raramente respeitada? É também deles as principais colocações durante a aula. Em 

aulas onde as duas professoras ou os dois professores são do mesmo gênero estas 

questões são mais equilibradas. E atualmente essa questão também tem sido 

criticada e já podemos perceber uma mudança efetiva nesse quesito.  

Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, outro signo reforçado dentro do 

forró pé de serra100, representa a mulher sertaneja nordestina. E até de uma forma 

                                            
100 Marinês e outras cantoras também eram adeptas aos trajes do cangaço, assim como Luiz 
Gonzaga. 
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contraditória atualmente é símbolo do feminismo. Sempre associada à figura mais 

importante do cangaço, o Lampião, Maria Bonita e outras mulheres cangaceiras têm 

poucos registros na imprensa. Segundo a pesquisadora Adriana Negreiros (2018) a 

memória da Rainha do Cangaço passa por registros imprecisos, precários e 

fantasiosos. Já que os jornais ao narrarem as ações de Lampião não consideravam 

a existência da esposa. Tornando-se mito após sua morte, Maria Bonita é 

considerada “hábil amazona do sertão” e com isso uma falsa ideia que homens e 

mulheres teriam direitos iguais dentro do cangaço (Ibid., p.13). 

Em encontro realizado dia 21 de fevereiro de 2019 na Casa de Cultura Alfredo 

Volpi na Zona Leste de São Paulo (SP) tive a oportunidade de conhecer a autora e 

participar de um bate papo sobre o seu processo de pesquisa para o livro Maria 

Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço (2018). Ela relatou sobre a 

dificuldade de acesso às informações sobre as mulheres que participavam do 

cangaço, pois sempre estavam associadas a meros acessórios, resumidas pela sua 

aparência, a exemplo Maria Bonita que só recebe este apelido após sua morte, 

justamente para indicar sua possível beleza. A autora também percebeu um padrão 

cruel referente às narrativas femininas como da cangaceira Dadá101 que foi muitas 

vezes chamada de mentirosa.  

O documentário Feminino no Cangaço (2016) dirigido por Lucas Viana e 

Manoel Neto102 relata alguns acontecimentos ao redor do mito do feminino dentro do 

cangaço. Inevitavelmente as histórias masculinas também são citadas, já que estes 

personagens são geralmente protagonistas nesse contexto. Apresentamos aqui 

algumas falas, uma delas é depoimento de Balão, ex-cangaceiro. Ele afirma que a 

mulher no cangaço enfraquecia o combate já que ao ter relações sexuais com uma 

mulher o homem “abria seu corpo”, perdendo uma certa proteção divina: 
 
O senhor acha que um homem de batalha, na situação que nós 
andava, um homem pode ficar “ligado” com uma mulher toda hora? 
Eu acho que não. Porque além da muié, qui nem diz, deixar o 
homem que nem uma melancia, às vezes o homem tem coisa que 
defende ele porque nós na maioria tinha. Mas se um home, por 

                                            
101 Sérgia Ribeiro da Silva (1915-1994), conhecida como Dadá, foi acompanhante de Cristino Gomes 
da Silva Cleto (1907-1940), cangaceiro conhecido como Corisco.  
102 O documentário está disponível no Canal do YouTube do Centro de Estudos Euclydes da Cunha - 
CEEC.  
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exemplo, não cumpre com o dever dele com o que ele carrega 
abrindo o corpo dele só tem que ir de água abaixo, meu filho103.  

 

Outro depoimento do ex-cangaceiro Deus-te-Guie faz uma afirmação que 

pode dar a falsa impressão sobre uma igualdade entre gêneros no cangaço 

afirmando que “a mulher sertaneja é um homem”. É bem importante essa colocação 

do ser homem e não como um homem:  

 
As mulher viajava normal com o homem, normal. A não ser que elas 
tivesse doente ou tivesse pobrema de gestação. Mas não sei, isso 
era normal. Mulher como um homem qualquer. Para andar anda 
como um homem qualquer. Principalmente a mulher sertaneja né? A 
mulher sertaneja é um homem104.  

 

A interlocução masculina destes cangaceiros sobre a presença de mulheres 

no cangaço pode nos elucidar diversos estereótipos criados em torno deste 

movimento e a noção de feminilidade neste contexto, tão reforçado dentro da 

espacialidade do forró pé de serra. Ainda hoje cantoras como Bernadete França 

cantam com um chapéu de couro em alusão à figura do cangaceiro. Digo no 

masculino, pois as mulheres no cangaço não usavam esse acessório, somente os 

homens. Marinês, uma das principais cantoras, usava a indumentária, já que era 

considerada a Rainha do Xaxado, título que recebeu do próprio Luiz Gonzaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103 Balão, ex-cangaceiro, relato presente no documentário Feminino Cangaço. 
104 Deus-te-guie, ex-cangaceiro, relato presente no documentário Feminino Cangaço. 
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Figuras 12, 13 e 14 - da esquerda para direita: Marinês (capa do LP Coisas do Norte, 1963) 
/ Marinês (capa do LP Maria Coisa, 1965) / Marinês (capa do LP Cidadã do mundo, 1995)  

 
Fonte: http://rodrigofaour.com.br/blog/200805/marines-e-sua-gente-coisas-do-norte-1963-224 / 
http://www.forroemvinil.com/marines-maria-coisa / http://www.forroemvinil.com/marines-cidada-do-
mundo 
 
Figuras 15, 16 e 17 - da esquerda para direita: Carmélia Alves “Rainha do Baião” em show 
em 1959 / Elba Ramalho (2018) / Bernadete França (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Wikipédia / http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=324366 Foto: Roberto 
Franca / Página oficial Facebook. 
 

 

Segundo Adriana Negreiros (2019)105 essa romantização do cangaço fez dele 

a maior mitologia que o Brasil já criou, principalmente a visão do feminino. Por isso 

ela recomenda que cada vez é mais importante questionar narrativas masculinas e 

inaugurar uma nova fase nas quais nossas histórias sejam levadas em 

consideração. Histórias que exponham cada vez mais os lugares de fala femininos 

dentro de qualquer contexto, inclusive no forró pé de serra. Possível, assim, 

construir novas espacialidades. Em luta desobediente às normas e padrões que 
                                            

105 Anotações da sua participação por Skype da conversa no encontro realizado dia 21 de fevereiro 
de 2019 na Casa de Cultura Alfredo Volpi na Zona Leste de São Paulo (SP). 
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ainda insistem em estruturas firmes com ações para e com mulheres formadoras de 

reflexões capazes de dar voz às individualidades e iniciar uma ecologia de saberes 

que é “um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade da diversidade e 

da globalização contra-hegemônicas  e pretendem contribuir para credibilizar e 

fortalecer” (SANTOS, B., 2008, p. 154).  

Mesmo assim, Maria Bonita é uma das figuras transgressoras para sua 

época. Em 1930 largou o marido e um casamento turbulento106 e foi viver o cangaço 

com o homem que já admirava. Maria de Déa107 morreu com 28 anos sem nunca 

saber que viraria Maria Bonita, uma das marcas mais conhecidas no mundo que 

representa a mulher nordestina até hoje (NEGREIROS, 2018, p. 16). 

 
Não é possível formar um pensamento crítico completo, em qualquer 
área de conhecimento, negando os apagamentos e exclusões 
fomentadas ao longo da nossa história. (BERTH, 2018, p. 51) 

 

No canal Forró das Bonitas108, no Instagram, perguntei às seguidoras em 

quais situações elas sentiam-se silenciadas em alguma dança. Para minha surpresa 

a maioria dos relatos eram em torno da condução de homens. Ou seja, na dança do 

forró pé de serra o homem condutor, em larga escala, sente-se autorizado a 

silenciar, constranger e oprimir mulheres utilizando a condução como exercício de 

poder. Abaixo alguns breves relatos enviados pela página:  

 
Uma vez eu não respondi a condução, pq tava ruim demais e não entendi, e a 

criatura continuou insistindo e a dança ficou parecendo uma briga... (detalhe o cara 

se acha o dançarino!) Outras vezes, já ouvi condutor mandar eu prestar atenção 

nele, pra poder responder o que ele estivesse fazendo... Como se eu tivesse a 

obrigação de saber todos os passos... Tem alguns que literalmente te carregam, vc 

quase não toca no chão e fica com os movimentos limitados, me senti uma boneca 

de pano! 

                                            
106 Maria Bonita casou-se com um primo aos 15 anos, José Miguel da Silva conhecido como Zé de 
Neném. Seu casamento tinha sérios problemas, já que Zé de Neném não escondia suas aventuras 
extraconjungais (NEGREIROS, 2018, p. 17-18).  
107 Maria Joaquina Conceição de Oliveira era o nome de “Maria Bonita”. Déa vinha de sua mãe, Dona 
Déa. 
108 Canal criado por mim para apoiar o andamento desta pesquisa. Será melhor abordado no terceiro 
capítulo desta mesma dissertação. Disponível em: <www.instagram.com/forrodasbonita>.  
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(Depoimento 1, 14 de abril de 2014) 

 

Sempre acontece. Aquela história de: Eu estou conduzindo então eu quem mando na 

dança. 

(Depoimento 2, 14 de abril de 2014) 

 

O cara já me disse que não estava conseguindo fazer o passo pq eu estava fazendo 

errado. 

(Depoimento 3, 14 de abril de 2014) 

 

Às vezes tenho a sensação de que sou um fantoche e tô ali pra servir aos treinos dos 

omi [...] porque mulher conduzindo não faz isso. 

(Depoimento 4, 14 de abril de 2014) 

 

Se algo dá errado: Ah, é que esse passo é muito avançado pra vc. 

(Depoimento 5, 14 de abril de 2014) 

 

Minha visita ao Festival Rootstock em 2018, em Belo Horizonte, infelizmente 

foi repleta de situações desagradáveis. Em uma das danças o homem condutor ao 

me abraçar prendeu-me em uma espécie de chave de braço, segurando-me com 

força de forma a eu não conseguir me mover. No primeiro momento aguardei, pois 

realmente esperava que ele fosse executar algum passo em específico, o que já é 

um problema em minha experiência o homem não saber, ou fingir não saber a 

diferença entre um assédio e um passo. Entretanto, ele manteve a posição e limitava 

cada vez mais minha movimentação. Ao me mover de forma brusca para me 

desvencilhar daquele abuso ele retrucou “Desculpe, é que o forró me deixa louco e 

você é muito linda não consigo resistir”. O homem condutor não é responsável e 

nem responsabilizado pelos seus atos. Fato não muito distante da realidade da 

sociedade. 
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CAPÍTULO III 
 

3. SANFONA - XOTE COM A, EMPODERAMENTO E AÇÕES CONTRA-
HEGEMÔNICAS 

 
Figuras 18, 19 e 20 - da esquerda para direita: Nana Guedes / Chiquinha Gonzaga em capa 
do LP Penerô Xérem (1975) / Lucy Alves em capa do CD Lucy Alves (2014) 
 

 
 
Fonte: Instagram oficial de Nanda Guedes / http://tratore.com.br/um_cd.php?id=7793 / Spotify 

 
O instrumento mais conhecido do forró pé de serra, a sanfona. Segundo a 

web série e documentário Milagre de Santa Luzia (2008) o instrumento correu de 

Norte a Sul do Brasil e encontrou em cada lugar um jeito de se tocar. Além da 

sanfona, outro instrumento de fole ficou muito conhecido no forró pé de serra, o fole 

de oito baixos. “Respeita os oito baixo do teu pai!” A música Respeita Januário109 de 

Luiz Gonzaga apresentou para o Brasil inteiro o parente da sanfona.  

Instrumento melódico e harmônico a sanfona completa o trio forrozeiro criado 

pelo Rei do Baião. Geralmente localizada ao centro do palco contrapõe-se ao 

triângulo e à zabumba. Triângulo o instrumento mais agudo ao lado dos baixos da 

sanfona e a zabumba ao lado das teclas. A sanfona de som manhoso e sinuoso é a 

coluna do forrobodó que acompanha a zabumba, a bacia e as bases e o triângulo os 

braços e membros superiores. O fole da sanfona inspira e expira toda a dinâmica do 

baile, seu grande corpo se movimenta de distintas formas para formar ritmos 

variados no salão. Ela constrói espacialidades dependendo de como se movimenta. 

                                            
109 Composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, lançado em 1950. 
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E assim como os demais instrumentos não trabalha sozinha, mas em conjunto, pela 

escuta e pela fala, harmoniza ou desarmoniza possíveis mudanças.  

Neste capítulo a mulher conduzida é o principal foco dos estudos de 

movimento que sugerem uma reflexão sobre técnica (NEVES, 2010), resistência, 

autonomia e empoderamento (BERTH, 2018) dentro da dança tanto como prática 

pedagógica e também artística. Xote com A começa a tomar a forma de um jeito de 

sentido de mundo por meio do movimento da musicalidade dançante que é o forró 

pé de serra.  

 

3.1. CONVIDEI A COMADRE SEBASTIANA 
 

Já cansada no meio da brincadeira 
E dançando fora do compasso 
Segurei Sebastiana pelo braço 
E gritei não faça sujeira 
O xaxado esquentou na gafieira 
Sebastiana não deu mais fracasso 
(Jackson do Pandeiro, 1960)110 

 

O trabalho pedagógico e artístico que venho desenvolvendo durante quatro 

anos e meio (2014-2019) no grupo 3ª Categoria transita por diversas ações que 

buscam equalizar as relações de poder entre os conceitos de condutor e conduzida 

na dança do forró pé de serra. Principalmente pensar que esta equalização não seja 

feita através de um modelo a priori, como o do condutor por exemplo, mas que seja 

construída por todos os participantes daquele processo, seja individual, uma dupla 

ou um grupo. Também é importante ressaltar que há outras hierarquias que também 

sugiro repensar como a relação musica e dança; assimetrias de gênero e facilitadora 

e aluna(o). Reflexões acerca das Epistemologias do Sul de Boaventura de Sousa 

Santos (2016)111, são referência nesta forma de construir outros conhecimentos e 

saberes. Segundo o autor pensar acerca desse conceito é validar e credibilizar os 

conhecimentos daqueles que sofrem com os poderes hegemônicos e fomentar a 

emancipação dos oprimidos.  
                                            

110 Trecho da música Sebastiana interpretada por Jackson do Pandeiro em LP de 1960 intitulado “Sua 
Majestade - O rei do ritmo, Jackson do Pandeiro”. Composição de Rosil Cavalcanti. 
111 Em Master Class “Epistemologias do Sul: Desafios Teóricos e Metodológicos” Disponível em: 
<https://youtu.be/q75xWUBI8aY>. 
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Quando comecei a estudar dança de salão em 2009 nunca entendi como uma 

pessoa era instruída para conduzir outra e assim preparava-se um corpo para 

responder àquela ação. Até então não parece muito absurdo ou opressor, mas eu 

realmente não entendia como isso poderia ser dado como normal. Entendo que são 

anos de história da dança de salão no Brasil e no mundo e que o ensino dito 

tradicional até então – a tradição é também uma ação contínua – aceitava e 

reproduzia certos modos de conceber o mundo.  

O condutor sem a conduzida não conclui a dança, mas a conduzida é 

preparada para que a dança aconteça de forma a acolher as escolhas do condutor. 

Ou seja, não é um corpo passivo, mas um corpo preparado para melhor ser 

dominado. E era exatamente assim que eu via as aulas de dança de salão. 

Estávamos ensinando mulheres conduzidas à facilitarem a própria dominação. Antes 

disso eu já frequentava bailes de forró pé de serra, desde os 16 anos. A antiga casa 

KVA, localizada na região de Pinheiros em São Paulo, capital, foi uma das minhas 

portas de entrada para o contexto forrozeiro. As aulas de forró universitário que 

faziam parte dos ritmos ensinados na escola de dança de salão seguiam o mesmo 

contexto. Talvez seja principalmente por isso, pela minha primeira “formação” iniciar 

pelos bailes, eu não conseguia entender como uma pessoa era “responsável” pela 

dança e a outra era só uma parceria. No baile a dinâmica me parecia um pouco 

diferente, eu sempre aprendia algo novo com os parceiros e eu realmente não via 

distinção entre os papéis que estavam sendo executados em cada dança. 

Eu cresci em uma pequena família de mulheres, minha mãe, minha irmã mais 

velha e eu. Eu demorei muito para entender que havia assimetrias de gênero e que 

homens eram uma classe dominante. Minha relação cotidiana com homens se 

resumia a pessoas externas ao meu círculo familiar. Eu realmente acreditei por 

muito tempo que não havia diferença nenhuma entre os dois gêneros (homem e 

mulher), além das biológicas. Então no baile eu realmente demorei muito para 

entender que havia uma função específica que conduzia a dança e que esta função 

era realizada, em larga escala, por homens. Não fazia sentido nenhum preparar-me 

para ser dominada, principalmente por um homem. Quando comecei a estudar as 

danças populares brasileiras, principalmente as nordestinas com bases afro 

indígenas como o Coco, o Xaxado, o Frevo, o Maracatu, o Samba de Roda entre 
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outras, eu entendi a força do grupo, da relação individual x coletivo, que muitas 

danças deste contexto apresentam. Assim também quando estudei danças urbanas 

da cultura Hip Hop, que foram objeto de estudo na minha Iniciação Científica112, e 

me deparei com o conceito de crew113. Nessas aproximações das danças brasileiras 

e das danças urbanas da cultura Hip Hop comecei a repensar o como eu entendia o 

forró pé de serra e a encontrar pontos de confluência com o que eu já estava 

elaborando. Essas práticas trouxeram pontos-chave muito importantes que 

possibilitam eu entender que é possível dois corpos, a música, o espaço e a cultura 

construírem, de forma horizontal, uma dança que transforme socialmente e 

cognitivamente a forma que temos um pensamento e/ou sentido de mundo.114  

Ressalto a importância desses fatos e relatos, pois minha inquietação sobre 

esse assunto ficou mais nítida após os estudos executados nesta pesquisa de 

Mestrado. Havia um incômodo muito grande pelas relações hierárquicas no geral, 

nas importâncias dadas a um assunto, a uma pessoa ou função específica. Não 

entendia o mundo sem ver as coisas funcionarem no coletivo e isso inclui pessoas 

e/ou conceitos. E dentro das relações de poder pautadas pelo patriarcado pensar 

relações de forma horizontais é um desafio enorme. Até então tenho transitado 

tentando aceitar que o mundo não é linear e nem estável e que cada situação pode 

ser pensada e construída em prol de todas e todos. Esta maleabilidade também me 

ajudará a argumentar os conceitos que apresentarei neste capítulo.  

A arquiteta e urbanista Joice Berth (2018) aflora o conceito de 

“empoderamento” partindo do pensamento do educador Paulo Freire (1986, 1987). 

Segundo o educador o empowerment é uma ação social coletiva e não individual, 

assim como inicia uma discussão na Pedagogia do Oprimido “Não há um sem os 

outros, mas ambos em permanente integração” (FREIRE, 1987, p. 20). Defende que 

não há uma autoemancipação em sentido individual, mas como ações que ajudam a 

                                            
112 SANTOS, Juliana Freire dos. As Danças Urbanas em Processos de Contaminação com Outras 
Linguagens Corporais. Iniciação científica (Graduação em Comunicação das Artes do Corpo) – 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), São Paulo, 2012. Orientada pela Profa. Dra. Neide Neves. 
113  Grupo de dançarinos, DJs, MC’s e/ou grafiteiros que constroem uma relação forte e 
interdependente entre seus participantes. Eles treinam juntos, constroem ações em prol da cultura 
juntos, fortalecem juntos o crescimento de todos os envolvidos. Sempre priorizando a troca de 
informações. 
114 É importante ressaltar que existem situações de hierarquia em todas as danças que mencionei, 
mas minhas percepções se aproximaram mais das questões da pessoa em relação ao coletivo.  
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construir uma consciência crítica coletiva que elucida caminhos e estratégias para a 

libertação dos oprimidos e opressores. 

 
Mesmo quando você se sente, individualmente, mais libre, se esse 
sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar 
sua liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem através 
da transformação global da sociedade, então você só está 
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment 
ou da liberdade. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 71) 

 

De acordo com Joice Berth (2018) o conceito de empoderamento é 

aprimorado nos movimentos feministas da década de 1980, pois o conceito de 

oprimido passa de abstrato para um recorte marcado pelo gênero, raça, sexualidade 

e outras identidades (p. 32). A autora faz um recorte importante sobre a noção do 

empoderamento feminino, muitas vezes entendido como uma superação individual 

que não rompe com estruturas opressoras como o racismo, o capitalismo e o 

colonialismo. Não é negar a importância da autoemancipação até porque indivíduos 

empoderados contribuem para uma coletividade empoderada. Mas entender que 

uma ação que pense a partir da Teoria do Empoderamento visa a mudança social e 

a ruptura de estruturas de poder, tanto no coletivamente, bem como individualmente 

(p. 40). Ou seja, o empoderamento é uma ação coletiva que parte do individual rumo 

à transformação social, através de reflexão crítica, emancipação intelectual e 

política. Nesse sentido não há lógica empoderar-se enquanto a coletividade à qual 

você se identifica ainda se encontra silenciada, oprimida e/ou violentada, pois ambos 

individual e coletivo, coevoluem nesse processo.  

 
É o empoderamento um fator resultante da junção de indivíduos que 
se reconstroem e descontroem em um processo contínuo que 
culmina em empoderamento prático da coletividade, tendo como 
resposta as transformações sociais que serão desfrutadas por todos 
e todas115. 

 

Foram muitas questões que surgiram ao entrar em contato com esse 

conceito. Como pensar ações empoderadoras para mulheres conduzidas dentro do 

baile do forró pé de serra? Como construir uma proposta metodológica referenciada 

                                            
115 Ibid., p. 42-3. 
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em uma pedagogia interessada na reflexão crítica destas questões? Quais 

movimentos, quais músicas, quais técnicas podem iniciar este longo caminho do 

empoderamento enquanto transformação social dentro do contexto forrozeiro? E 

como podem contribuir para a desestruturação de poderes como o patriarcado? 

Como elaborar estas ações para que entrem em contato com diversos lugares de 

fala de mulheres conduzidas?  

 
No mesmo caminho de raciocínio, o empoderamento é a 
continuidade do processo que garantirá que essa maneira plena e 
eficiente nas ações para a emancipação possível de mulheres 
negras e de outros sujeitos sociais oprimidos. (BERTH, 2018, p. 52) 

 

É importante argumentar que existe uma pluralidade de mulheres conduzidas 

a qual não deve ser ignorada, mulheres negras, brancas, pardas, gordas, lésbicas, 

idosas, pobres e transgêneros são alguns dos lugares de fala silenciados de formas 

distintas na sociedade e no contexto forrozeiro. Há casos de mulheres que nunca 

são convidadas para dançar, algumas só dançam com amigas e amigos, outras nem 

sequer se sentem à vontade de entrar no baile de forró pé de serra. Algumas pagam 

parceiros para dançar, enquanto outras são assediadas com frequência. As relações 

de poder são complexas e agem de diversas formas, em grupos distintos. Portanto, 

há muitas maneiras de a mulher ser uma mulher conduzida, uma complexidade que 

esta pesquisa busca adentrar, porém que o próprio escopo não se propõe a encerrar 

o assunto.  

Não há uma instituição fixa em que se encontra o poder, embora 

identifiquemos alguns pontos de tensão, eles não são estáveis, assim como os de 

resistência. Inclusive os estereótipos de gênero não respondem por uma grande 

parte dos lugares de fala. As opressões têm níveis distintos que vão além do gênero 

como aponta Djamila Ribeiro (2017) e Marília Pinto de Carvalho (2013). A identidade 

de gênero é uma das camadas de uma complexa rede de poderes do patriarcado, 

capitalismo e colonialismo.  

 
Não dá para você discutir a situação de mulheres e de homens 
pensando apenas na sua identidade de gênero, como se eles não 
fossem também trabalhadores explorados, seja no campo, seja na 
cidade, desempregados ou discriminados porque têm determinado 
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pertencimento étnico, no caso dos povos indígenas, ou racial, no 
caso dos negros no Brasil. Essas coisas constituem juntas a forma 
das pessoas vivenciarem o seu gênero e não dá para pensá-las de 
maneira separada. (CARVALHO, 2013, p. 450) 

 

3.2. EU SOU ASSIM 
No segundo capítulo foram apresentadas algumas músicas machistas que 

ilustram pensamentos hegemônicos, que são reproduzidos na sociedade e 

consequentemente no baile de forró pé de serra. Mais uma vez pensar no forró 

como musicalidade dançante (MATOS, 2017) é também se responsabilizar com a 

busca de outros lugares de fala (RIBEIRO, 2017) e escuta crítica e responsável.  

Contrapondo-se às músicas anteriores segue análise de algumas músicas 

que podem iniciar uma discussão que empodera mulheres em formas heterogêneas 

do ser mulher. São músicas que fazem parte das minhas aulas, lembrando que são 

consideradas machistas, homofóbicas e/ou racistas. Todavia, são levadas para as 

atividades pedagógicas e artísticas do 3ª Categoria com a intenção de reflexão 

crítica sobre as ambiguidades e problematizações recorrentes da letra e melodia. 

 
Música/Letra 1  
Eu Sou Assim 
Intérprete: Marinalva 
Composição: Paulo Patrício 
Ano: 1977 
 
Quem quiser gostar de mim 
Tem que ser como eu sou 
Diferente a tudo 
Descrente até do amor! 
Não esquento a cabeça 
E nem canso o coração 
Por isso é que não conheço 
A saudade e a paixão 
Não maltrato a ninguém 
Também não sei agradar 
Qualquer prazer me diverte 
Não sei rir e nem chorar 
 
Se um amor vai... outro amor vem... 
Eu vou brincado de amar 
Não me apaixono por ninguém! 
 
Se me perguntam se amo, 
Ou quero que gostem de mim 
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Eu não respondo que não 
Também não digo que sim 
Se o amor é como um jogo 
Pra quê vou me arriscar!? 
Porque não quero perder 
E nem me interessa ganhar... 
 
E assim vou levando a vida 
Tristeza pra mim é festa 
Das coisas que há no mundo 
Tudo é bom e nada presta... 
Se um amor vai... outro amor vem... 
Eu vou brincando de amar 
Não me apaixono por ninguém! 

 

A primeira música é interpretada por uma mulher, porém a interlocução não 

tem gênero específico. Como estamos analisando uma gravação na qual uma 

mulher está interpretando, este gênero é escolhido para a análise. A música 

apresenta uma mulher decidida a amar sem apego e sem a responsabilidade do 

relacionamento, o que difere de muitos outros discursos difundidos sobre o amor 

romântico e a função da mulher dentro deste contexto. Apresenta um novo lugar de 

fala, o da mulher que não se sente na obrigação de criar vínculos de cuidado e afeto 

com os seus parceiros. O termo amor, que designa o parceiro ou a parceira, é 

ressignificado nesse contexto. O apelo sentimental reproduzido em larga escala pela 

música popular brasileira (TROTTA, 2009) encontra novos caminhos no papel 

feminino. A incerteza, a indiferença e o direito de escolha ao “não” pode causar certo 

incômodo aos forrozeiros tradicionais, tão acostumados a entender a mulher como 

objeto que faz parte da festa. A mulher passa a ser sujeito que independe das 

condições de um outro para construir seu próprio lugar de fala no amor romântico ou 

na dança.  

 
Música/Letra 2 
Cartomante 
Intérprete: Pé de Mulambo 
Compositores: Filpo Ribeiro e Jonathan Silva 
Ano: 2011 
 
Fui na cartomante 
Ela me falou 
Que só depois dos cinquenta 
Vou achar meu grande amor 
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Parece bobagem, parece tolice 
Mas não me sai da cabeça 
O que a cigana me disse 
Pensando bem 
Acho que não é tão ruim 
Pois até lá 
Eu quero dar tudo de mim 
 
Eu quero dar, 
Quero dar sim 
Até os meus cinquenta 
Quero dar tudo de mim 

 

O xote Cartomante de 2011 gravado pelo grupo Pé de Mulambo é 

interpretada pela atriz Lilian de Lima convidada pelo grupo que era composto só por 

homens, sendo assim assumiremos a interlocução feminina para esta análise. Uma 

fato importante a ser ressaltado, segundo um dos compositores, Filpo Ribeiro 

(2019)116 , a atriz foi a terceira convidada a interpretar a música. Duas outras 

cantoras foram convidadas, uma delas não respondeu ao convite e a segunda não 

se sentia à vontade em cantar a letra. No livro “O Fole Roncou: uma história do 

forró” (2012) apresenta uma situação parecida com a música “Severina Xique 

Xique”, música de duplo sentido composta por João Gonçalves. Ela teve um 

caminho fácil até encontrar Genival Lacerda 117 , que seria o intérprete mais 

conhecido desta música. Segundo o livro o compositor chegou a oferecer a música 

para Marinês e ela rejeitou: “Não dá pra mim. Esse negócio de butique118 pega mal” 

(MARCELO; RODRIGUES, 2012, p. 219).  

Em uma casa onde a mãe é pernambucana é possível que no seu aniversário 

de 3 anos de idade toque músicas como “Forró Cheiroso” (1987) de Clemilda, a 

rainha do forró, e Miraldo Aragão. Clemilda é uma das figuras do forró pé de serra 

que interpretou várias músicas de duplo sentido. Sua ação pode-se considerar como 

contra-hegemônica já que o humor parece ser também relacionado e autorizado ao 

masculino como aponta a pesquisadora Morgana Ribeiro dos Santos (2012). Dino 

Preti autor do livro A linguagem proibida: um estudo sobre a linguagem erótica 

                                            
116 Em conversa informal pelo WhatsApp, sobre a música em 12 de abril de 2019. 
117 Genival Lacerda, o Rei da Muganga, conhecido pelas músicas de duplo sentido no forró.  
118 A palavra butique na música poderia ser confundida com a palavra “butico” que é um palavrão 
associado ao ânus. 
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(1984) complementa esta argumentação ao sugerir que a linguagem obscena faz 

parte de um crescente processo que desmistifica o sexo, inclusive “em determinadas 

situações em que se pretenda forçar uma intimidade maior com o ouvinte” (Ibid., p. 

63). 

Uma mulher, que ao saber que se destina viver uma longa jornada sem um 

companheiro fixo, reflete sobre como esta situação é favorável. A mulher que da 

eterna espera pelo grande amor não encontra nessa música sua representação. 

Encontramos novas formas de falar sobre o amor e a relação do feminino com esse 

sentimento. O duplo sentido utilizado na frase “quero dar tudo de mim” demonstra a 

liberdade que esta mulher encontra ao perceber que pode realizar muitas coisas 

sem se preocupar com o companheiro ou companheira. Essa liberdade tanto no 

cotidiano quanto nas relações sexuais dá a essa mulher um lugar de fala que 

desestabiliza o patriarcado e suas relações de posse. Mais uma vez a mulher-objeto 

do baile passa a ganhar autonomia de escolha, principalmente individualmente, sem 

necessariamente se sentir atrelada a um parceiro ou parceira que a represente. 

Outro ponto curioso da música é a possibilidade de uma mulher madura, com 

cinquenta anos, encontrar seu grande amor, o que empodera também o discurso 

dessas mulheres que são excluídas do discurso feminino romântico e sexual. 

 
Música/Letra 3 
Seu Siriri 
Intérprete: Trio Dona Zefa 
Compositor: Edson Duarte 
Ano: 2005119 
 
Seu Siriri toca sanfona muito bem 
É um vai e vem manejando as duas mãos 
Num fole de botão só ele sabe puxar 
Vem moça de toda parte pra vê-lo tocar 
 
Seu Siriri no fole é uma parada 
Faz a moçada toda delirar 
Até as velhas andam-se a mexer 
E seu Siriri tocando 
E todas elas a dizer 
 
Toca Siriri 
Toca Siriri 

                                            
119 Ano da gravação analisada. 
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Mete o dedo nos botões 
Pra gente se sacudir 

 

O forró animado interpretado pelo Trio Dona Zefa tem composição de Edson 

Duarte, um dos mestres ainda vivos do forró pé de serra. Ao encontrar o compositor 

e explicar a ele que sua música empoderava o lugar de fala feminino ele retrucou em 

meio a sorrisos encabulados dizendo que o duplo sentido não existia e que ele 

estava falando somente do sanfoneiro. O cantor e compositor também é responsável 

por algumas músicas machistas no contexto forrozeiro. Gravou em 1983 a música 

De rolha na boca de João Gonçalves e Micena Do Icó, uma música bastante 

problemática.  

Na sexualidade feminina a masturbação é um ato silenciado. Muitas vezes é 

relativo ao homem, ou seja, a mulher se masturba para dar prazer e não em busca 

do próprio prazer. O ato de tocar o próprio corpo e ser responsável pelo próprio 

orgasmo ainda tem tabus. Ainda mais quando a sugestão é um homem masturbar 

uma mulher e dar o prazer sem a penetração. Seu Siriri é uma música que pode nos 

elucidar muito sobre como a sexualidade imposta na noção de passividade da 

mulher pode ser problematizada. E como a sexualidade, construída com base nos 

poderes hegemônicos, pode ser um dispositivo de opressão e silenciamento. 

Quantos homens estariam dispostos a dar prazer sem receber com a mesma 

intensidade? Quantas mulheres são ensinadas que dar prazer é mais importante 

que receber?  

Falar abertamente, mesmo que no duplo sentido, que a masturbação feminina 

existe e que “faz a moçada toda delirar” é também construir um lugar de fala na 

sexualidade feminina dentro do forró pé de serra, que em larga escala associa a 

mulher ao amor romântico. Tratar desse tema, assim como de outros, com as 

demais músicas apresentadas nesse capítulo, pluraliza cada vez mais o ser mulher 

dentro deste contexto apresentando outras formas do feminino, desestabilizando os 

discursos hegemônicos.  
 
Música/Letra 4 
Tem Pouca Diferença 
Intérprete: Jackson do Pandeiro 
Composição: Durval Vieira 
Ano: 1981 
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Que diferença da mulher o homem tem? 
Espere aí que eu vou dizer, meu bem 
É que o home tem cabelo no peito 
Tem um queixo cabeludo e a mulher não tem 
 
No paraíso, dia de manhã 
Adão comeu maçã e Eva também comeu 
Então ficou Adão sem nada e Eva sem nada 
Se Adão deu mancada Eva também deu 
 
Mulher tem duas perna, tem dois braço 
Duas coxa, um nariz e uma boca 
E tem muita inteligência 
O bicho homem 
Também tem do mesmo jeito 
Se for reparar direito 
Tem pouquinho diferença 
 
Eu acho que a diferença está é no sapato! 
Bom, eu também não sou homem... 
Sou é maaaaacho! 

 

Uma gravação de 1981 interpretada pelo Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro, 

apresenta um texto de interlocução masculina explicando as possíveis, e mínimas, 

diferenças entre o homem e a mulher. A música também foi utilizada no espetáculo 

Gonzagão, A Lenda (2012) para ilustrar o caso de uma mulher que queria participar 

de um bando só de homens. A letra ainda não dá conta das questões transgênero, 

mas traz à luz uma reflexão sobre a igualdade entre os gêneros (homem e mulher) 

pouco explorada nas letras de forró pé de serra. Jackson do Pandeiro também é 

intérprete de outra música A mulher que virou homem (1961) que conta a história de 

uma esposa, motivada por sentimentos de vingança, troca o sexo para falar “de 

homem para homem” com o marido. O que também traz uma discussão instigante. 

Na gravação de Tem pouca diferença, presente no LP Isso que é forró (1981), o 

intérprete finaliza a música deixando nítida a diferença entre homem e macho. Já 

que homens e mulheres “têm pouca diferença” ele se intitularia como macho o que 

se entende que esse título daria a superioridade à mulher e ao homem. A discussão 

do homemcabramacho retorna como um terceiro gênero superior aos dois. Porém a 

letra da música não deixa de ser um marco no contexto forrozeiro, ainda mais por 

ser interpretada por um artista tão importante como Jackson do Pandeiro.  
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Música/Letra 5 
Facilita 
Intérprete: Luiz Gonzaga 
Compositor: Luiz Ramalho 
Ano: 1973 
 
Comadre Joana sempre reclamou 
Da minissaia que a filha tem 
O namorado se invocou também 
E certo dia pra ela falou: 
Tua saia, Bastiana, termina muito cedo 
Tua blusa, Bastiana, começa muito tarde 
Mas ela respondeu: Oi, facilita 
 
Pra dançar o xenhenhém, oi, facilita 
Pra peneirar o xerém, oi, facilita 
Pra dançar na gafieira, oi, facilita 
Pra mandar pra lavadeira, oi, facilita 
Pra correr na capoeira, oi, facilita 
Pra subir no caminhão, oi, facilita 
Pra passar no ribeirão, oi, facilita 

 

O Rei do Baião, Luiz Gonzaga, também foi intérprete da nossa seleção de 

músicas que podem ser ações empoderadas. Facilita (1973) conta história de 

Bastiana que queria usar uma minissaia e todos a repreendiam. O argumento era 

que a minissaia facilitava certas atividades cotidianas. E mesmo com o 

questionamento do namorado ela seguia argumentando que poderia usar a roupa. 

Bastiana, com certeza, representa muitas das mulheres no baile do forró que evitam 

usar roupas ditas curtas ou confortáveis para não serem assediadas. A indumentária 

da forrozeira é sempre pensada para melhor conforto moral dos demais presentes 

do baile. Se usar saia muito rodada, indica-se um short por baixo. Sapatos baixos e 

confortáveis, nada de salto alto, porém a ponta de pé é requisito para uma boa 

conduzida. O salto alto ainda está lá, na forma da ponta do pé, ainda sendo símbolo 

de feminilidade. Evita-se blusas curtas para não ser motivo de facilitar um assédio 

durante o abraço. E apesar de muitas mulheres se sentirem confortáveis em roupas 

assim dentro do baile de forró pé de serra, há muitas outras que não se sentem no 

direito de usar a roupa que bem entendem. Bastiana tem muito a nos ensinar a 

construir um lugar de fala que seja desobediente e afirmativo nas suas próprias 

vontades.  
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A ideia não é dizer que todas as mulheres devem usar saia curta, mas que 

elas podem e devem ter a escolha que quiserem sem precisar se importar com 

poderes hegemônicos que moldam a nossa fala, a nossa dança e nosso modo de se 

vestir. Assim pluralizar as escolhas, desestabilizar as normas da moral e da tradição 

e elaborar discursos onde o modelo não seja o homem e sua condição enquanto 

possível assediador. 

 
Música/Letra 6 
O Livre-Atirador e a Pegadora 
Intérprete: Gilberto Gil 
Compositor: Gilberto Gil 
Ano: 2010 
 
Não é casal porque não são casados 
Não é um par porque logo são três - ou mais 
O fato é que já estão acostumados 
Namoradas, namorados vários de uma vez 
Muita performance, muita parada 
Muita balada, muito forrozão 
Não tem romance, não tem paixão frustrada 
De valenaite não precisam, não 
 
Eh, vale dia e noite, eh, vale noite e dia 
Vale pro carnaval, vale pro São João 
Vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia 
Vale pro Ceará, vale pro Maranhão 
 
O livre-atirador e a pegadora 
A pegadora e o livre-atirador, que amor 
Que amor pra eles é amor-pletora 
Quem namora, quem namora quem 
Quem Timbalada, quem Babado Novo 
Quem Psirico, quem calcinha azul 
Calcinha Preta com cuequinha branca 
Quem vale norte, vale norte a sul 

 

Uma das músicas mais recentes da nossa seleção conta a história de uma 

dupla que vive um amor livre. A noção de posse é totalmente ressignificada e 

igualitária entre os gêneros (homem e mulher). Não há na letra um juízo de valor 

implícito em nenhum dos dois casos, tanto no homem quanto na mulher, pois ambos 

experimentam uma vida amorosa animada cheia de parceiros e parceiras distintas. 

Letras como essa são raras dentro do contexto forrozeiro que ainda insiste no 

discurso no qual só o homemcabramacho que tem aval para poligamia. Essa música 
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entra em contraponto com letras como Fantasias (2011) de Benício Guimarães ou 

Sete Meninas (1980) de Dominguinhos. Em ambos os casos um homem se 

relaciona com várias mulheres, porém há uma preferida. Então mesmo que ele 

tenha relações diversas ainda há uma posse relativa a somente uma delas. Na letra 

de Gilberto Gil a mulher sai mais uma vez do contexto mulher-objeto, musa, da 

espera e passa a ter autonomia.  

A maioria das músicas aqui apresentadas infelizmente não são tão 

recorrentes nos bailes de forró pé de serra que frequentei, foram selecionadas pelo 

processo da pesquisa e analisadas para construir um contraponto, principalmente, 

com as músicas apresentadas no segundo capítulo. Pensando nos intérpretes e 

compositores mostrando que o mundo não precisa ser linear e que os discursos 

hegemônicos caminham junto aos contra-hegemônicos. Michel Foucault (1988) 

elucida como o poder e resistência se encontram em relação mútua e como é 

importante a resistência mesmo que ela faça parte das relações de poder:  

 
Que lá onde há o poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por 
isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em 
relação ao poder. [...] Da mesma forma que a rede de relações de 
poder acaba formando um tecido espesso que atravessa os 
aparelhos e as instituições, sem se localizar exatamente neles, 
também a pulverização dos pontos de resistência atravessa as 
estratificações sociais e as unidades individuais. E é certamente a 
codificação estratégica desses pontos de resistência que torna 
possível uma revolução, um pouco à maneira do Estado que repousa 
sobre a integração institucional das relações de poder120. 

 
3.3. UM NOVO XOTE DAS MENINAS 

Como discutimos no primeiro capítulo a dança é aqui compreendida sem os 

dualismos corpo e mente; teoria e prática (DAMÁSIO, 2011; KATZ; GREINER, 2001, 

2003, 2005; RENGEL, 2007), neste capítulo articulamos a essas proposições à de 

técnica apresentada o pela Profa. Dra. Neide Neves (2010). 

A professora doutora Neide Neves (2010) propõe uma reflexão para que o 

termo técnica em dança seja empregado com mais abrangência e mais 

transparência (Ibid., p. 3). A partir de uma pesquisa que cria interdisciplinaridade 

entre as ciências cognitivas e a comunicação a autora propõe uma nova 
                                            

120 Ibid., p. 91-2. 
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epistemologia sobre técnica de dança utilizando como ponto de partida seu trabalho 

com a Técnica Klauss Vianna. Assim, técnica deixa de ser vista como 

armazenamento de habilidades para um determinado fim, como a criação de um 

repertório para uma coreografia, mas sim como “dispositivos que instrumentalizam o 

corpo para evidenciar sua singularidade e promover autonomia” (Ibid., p. 6). 

 
Ainda hoje, a palavra técnica é usada a partir da metáfora de 
ferramenta que permite a todos executarem uma tarefa específica de 
forma adequada, com resultados reproduzíveis conforme 
esperado121. 

 

Utilizando o histórico do ballet a professora doutora Neide Neves (2010) 

ilustra como uma dança e a técnica convergem com a cultura e os interesses das 

classes dominantes. Este é um recorte interessante já que o ballet, em larga escala, 

pode ser considerada uma técnica “universal” por muitos praticantes de dança, como 

se a forma rígida de elaborar e reproduzir certos códigos dessa dança pudesse dar 

conta de qualquer outra dança. Ainda hoje o ballet é uma das técnicas de dança 

mais difundidas em academias de dança e sem uma visão crítica pode facilitar que 

padrões hegemônicos se normatizem. No forró pé de serra, por exemplo, as linhas 

do ballet são muito presentes na construção da figura da mulher conduzida. A ponta 

do pé feminina, por exemplo, é um padrão reproduzido em larga escala nos estilos 

de forró pé de serra. A mesma figura não é reproduzida pelos homens, mesmo 

quando dançam sem o calcanhar apoiado, como alguns estilos sugerem. Padronizar 

e aceitar uma técnica como única, reflete um modo de conhecer o mundo, e utilizar 

de uma técnica somente a nível estético dentro da concepção de padrão 

hegemônico pode silenciar demais lugares de fala existentes. Se entendemos o 

corpomente como estado transitório de informações (KATZ, 2008, p. 69) e a dança e 

movimento como processo cognitivo (DAMÁSIO, 2011) em relação aos contextos de 

cultura, cada corpo é singular e padroniza-lo é silenciar suas possíveis formas de 

conhecer. 

 
Pensar em uma técnica universal, adequada a todos os corpos, inclui 
inevitavelmente acreditar que os seres humanos se comportam e 

                                            
121 Ibid., p. 12. 
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interagem com o meio e em situações de aprendizagem de forma 
igual, desconsiderando toda a complexidade da relação entre 
natureza e cultura, que compreende aquela decorrente da ação dos 
dispositivos de poder. (NEVES, 2010, p. 17) 

 

A seguir conceitos e estudos de movimento que seguem alinhavando uma 

tessitura chamada diálogo como ação 122  pensada como técnica teóricoprática 

educativa e artística dentro dos estudos do forró pé de serra e que foi encontrando 

caminhos durante a pesquisa. Não se tratam de soluções para as reflexões e 

análises de relações de poderes abordadas ao longo deste trabalho, mas um 

caminho que tenta iniciar uma discussão técnica na dança a ser amadurecido após 

esta etapa de finalização do processo de Mestrado.  

O diálogo segundo Paulo Freire (1986) é mais que uma ferramenta, é uma 

postura crítica no encontro com a outra e o outro que nos ajuda a construir e 

reconstruir nossa realidade. O diálogo nessa perspectiva está preocupado em 

construir não só um lugar de fala crítico, mas também um lugar de escuta que possa 

contribuir para desestabilizar o pensamento hegemônico e as hierarquias. Assim, se 

espera que não exista uma ação mais importante que a outra, mas que elas 

confluam e sejam coevolutivas em uma ação, como crítica, em ambas as instâncias.  

O corpo atento, tanto na aula quanto na cena, seria esse tensionamento entre 

escuta e fala, sem uma hierarquia presente, mas uma relação que vai se construindo 

entre distintos saberes. Não há um privilégio entre condutor e conduzida, pois a 

responsabilidade da fala e da escuta são das (dos) duas (dois), e não só da relação 

entre elas (eles), mas do próprio corpo (autonomia), do corpo da outra(o) (afeto) e 

do ambiente (cultura). Então a ação não está limitada à condução, ela não é o 

modelo hegemônico daquela dança que dita como o outro corpo deve ou não se 

portar, se instrumentalizar e se preparar para responder, ela se situa no limite 

sugerido entre facilitador, dançarinas ou dançarinos e ambiente.  

O diálogo como ação facilita a autonomia, o empoderamento, o pensamento 

crítico, o afeto e ações que chamamos de rebeldes, que são as possíveis de mudar 

um contexto de força pontual, principalmente em relação a estudos de novos 

movimentos. A exemplo quando uma dançarina no abraço de conduzida aproveita 
                                            

122 Proposta que tem sido elaborada pelo grupo 3ª Categoria, principalmente por mim e Tayara 
Galvão, durante os processos criativos. 
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uma condução do condutor para sugerir outro movimento, tanto próprio quanto do 

parceiro, não com o intuito de acertar ou não o passo, mas de desestabilizar a 

hierarquia vigente, de propor outro modo de dançar junto.  

Quando você instrumentaliza mulheres tanto quanto homens para dinâmicas 

distintas de movimento que se complementam e não para funções específicas, 

muitos discursos hegemônicos são desestabilizados e postos à prova, naquele 

corpo e naquele contexto. Principalmente quando os códigos, os passos de dança, 

continuam apresentando a mesma estética. O diálogo como ação sugere essa 

relação dentro dos códigos preexistentes do que chamamos de forró pé de serra. 

Porém nada impede que esses códigos se desdobrem e encontrem outros caminhos 

e outras estéticas. Por isso, muitas vezes, nossa aula é confundida com ações como 

condução compartilhada ou inversão, pois esteticamente ainda utilizamos, neste 

momento da pesquisa, os códigos vigentes construindo esteticamente algo muito 

parecido à dança do forró pé de serra atual. Porém pesquisando como horizontalizar 

as questões de condução e conduzido ao mesmo tempo que constrói uma ação 

crítica para ambos com a mesma importância.  

Aflorando limites e possibilidades, ambas com a mesma importância e 

potência de mudança, percorremos um caminho juntos se reconhecendo em si e 

na(o) outra(o). Estudando e valorizando cada passo, cada parceria e cada reflexão 

construída em conjunto. Valorizar a escuta como um lugar de potência, tirando do 

seu lugar de passividade, mas de elaboração é um ato político. É propor, a partir do 

abraço tradicional de dança a dois, que a pessoa que está abraçando com o braço 

esquerdo o ombro da outra pessoa – a conduzida – sinta a responsabilidade da 

escuta como uma troca que é responsável pelas decisões tanto quanto a outra 

pessoa que abraça seu tronco o braço direito – o condutor. É tirar do silêncio essa 

relação de poder hierárquica colocando à prova se só podemos ser valorizadas 

enquanto ainda buscarmos o lugar do opressor, ao invés de questioná-lo no nosso 

próprio lugar de fala ou escuta. 

Há quatro importantes estudos nesta pesquisa que devem ser pontuados. O 

abraço, o eixo, o quadril e a ponta de pé. Até então são os principais pontos que 

estudamos para facilitar o diálogo como ação.  
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3.4. O ABRAÇO 
O abraço tradicional da dança a dois, inclusive do forró pé de serra com 

algumas ressalvas, consiste em duas pessoas em nível alto, o condutor abraça com 

o braço direito o tronco da conduzida enquanto esta abraça com o braço esquerdo o 

ombro do condutor. O braço e a mão esquerda do condutor se disponibiliza 

lateralmente, paralelos ao chão para se conectar ao braço e mão direita da 

conduzida. Este abraço é largamente aceito em muitas danças a dois. A dança do 

forró pé de serra tem uma especificidade das demais, os pés são intercalados para 

aproximar mais os corpos. As expressões “bate coxa” e “rala bucho” para ilustrar o 

forró como dança podem ajudar a demonstrar os pontos de contato. Assim, 

frequentemente, o tronco é mais próximo do que em algumas danças a dois. 

Nos bailes, dependendo do estilo de cada dançarina ou dançarino podem 

haver pequenas alterações. Assim vamos nos ater a alguns posicionamentos que 

foram identificados como problemas no diálogo como ação. Pois a ideia desse 

estudo de movimento é justamente facilitar o diálogo e propor a não hierarquização, 

tomando como ponto de partida o “como” a conduzida pode e deve se movimentar 

com mais assertividade na hora que bem entender. Porém uma das coisas mais 

importantes que percebi no abraço que dificulta o diálogo como ação é uma 

predisposição a um abraço como um “V”, entre os corpos. O condutor ao abraçar a 

conduzida, pressiona um pouco mais o abraço no braço direito, criando uma 

pequena diagonal com os corpos. Esse estreitamento em um dos lados dificulta a 

movimentação do tronco da conduzida sem que ela seja sugerida pela outra pessoa. 

Ou seja, este abraço limita a movimentação da conduzida, mesmo que seja 

considerado um abraço confortável. Assim o tão buscado conforto do abraço pelo 

condutor para um falso acolhimento da conduzida, nesta perspectiva, pode ser um 

ato de silenciamento e violência. Lembrando como nos atenta Michael Foucault 

(1988) que o poder mascara seus mecanismos e escancara outros para que tornem 

alvo de críticas, mas a violência pode acontecer justamente nas formas 

heterogêneas do poder agir. Já que o abraço sempre é pensando dentro da 

perspectiva do condutor, o conforto nem sempre será para proporcionar à conduzida 

um lugar de fala ou escuta crítico, mas para assim conseguir executar com mais 

facilidade as suas propostas.  
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Razão geral e tática que parece se impor por si mesma: é somente 
mascarando uma parte importante de si mesmo que o poder é 
tolerável. Seu sucesso está na proporção daquilo que consegue 
ocultar dentre seus mecanismos. O poder seria aceito se fosse 
inteiramente cínico? O segredo, para ele, não é a ordem do abuso; é 
indispensável ao seu funcionamento. (FOUCAULT, 1988, p. 83) 

 

É importante dizer que nas práticas de ensino, salvo as com temática 

específica, não utilizamos termos como condutor e conduzido ou suas variações 

como conduzide ou lider e follower. Elas não abarcam a nossa proposta neste 

momento da pesquisa. Podemos até repensar algumas questões de gênero com 

essas outras terminologias, mas ainda há uma pessoa que propõe e outra que se 

prepara para receber as proposições. Não é esta a nossa proposta, muito menos 

trocar o abraço no meio da dança para que a outra pessoa possa “falar”. Por isso 

nós usamos os termos caju e cajá123. Caju para designar a pessoa que enlaça o 

abraço pelo braço direito e cajá para designar a pessoa que enlaça o abraço pelo 

braço esquerdo. Não é a substituição de condutor e conduzida é a forma estética de 

dinâmica de movimento que serão diferentes, porém com as mesmas funções.  

Para tentar resolver essa questão, levando em consideração os diferentes 

corpos que podem vir a executar esta dança sugerimos um abraço que parte do 

abraço tradicional com pés intercalados, mas com o tronco de frente. Os braços que 

enlaçam a outra pessoa precisam, neste estudo, estar maleáveis e não fixos a uma 

altura específica, no entanto, atentos. Percebemos que esse abraço facilita a 

movimentação de cajá, isto é, da pessoa que é abraçada pelo braço direito de caju, 

o que esteticamente chamaríamos de conduzida. Essa posição facilita 

principalmente movimentações de coluna e deslocamentos pelo espaço, sugeridas 

tanto por cajá quanto por caju. Facilita também a movimentação que transita entre o 

abraço fechado e o abraço aberto, que chamamos de “abertura”. Nesta posição a 

abertura pode ser sugerida por ambas as pessoas e a decisão de escutar ou não 

esta sugestão é mais assertiva.  

                                            
123  As frutas foram escolhidas após uma pesquisa de frutas brasileiras. Em algumas práticas 
podemos trocar para qualquer outro tipo de fruta, como melancia e melão, maçã e pêra. Existe a 
possibilidade de utilizarmos o termo conduzida em aulas que são específicas desta função, 
justamente para causar identificação com outras mulheres, porém o trabalho é todo voltado para o 
lugar de fala e escuta crítica assim como trabalhado em caju e cajá.  
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É importante lembrar que o diálogo como ação não busca relações em 

espelho, mas em coevolução. Então se ambos, cajá e caju, forem 

instrumentalizados a partir de uma técnica que busca as singularidades e a 

autonomia (NEVES, 2010) por meio de um diálogo crítico (FREIRE, 1986) que 

construa o empoderamento de toda uma classe (BERTH, 2018), não convém 

esperar que a técnica tenha como fim a execução de um passo específico, mas que 

ele seja resultado de uma decisão em conjunto e não de um dos participantes.   

 

3.5. O EIXO 

Nesta pesquisa o eixo é a verticalidade do corpo em nível alto, posição que 

em larga escala os estilos de dança de forró pé de serra se posicionam para 

executar a dança. Há algumas questões sobre o eixo vertical que complementam as 

questões do abraço e todas as demais que apresentaremos a seguir. Pois o diálogo 

com ação é uma proposta que abrange inclusive o pensamento e construção da 

técnica e não só nas relações da dança. Não há um dos itens mais importantes, 

todos trabalham juntos para a construção de um corpo atento e crítico. 

A posição vertical do corpo é um dos desafios do cotidiano. Andar é um gesto 

complexo e levou milhares e milhares de anos de aprimoramento para chegarmos 

no resultado verticalizado atual. Construir um eixo em comum com outro corpo sem 

entender o seu próprio é bastante complicado e desafiador. Por isso é comum no 

forró pé de serra nos depararmos com eixos distintos e muitos deles são invasivos. 

Há dois eixos que dificultam o diálogo como ação. O eixo que chamaremos de “C” e 

o outro que chamaremos de “T”.  

No abraço tradicional é frequente os condutores abraçarem as conduzidas e 

projetar o eixo formando um “C” com a coluna. Algumas vezes isso acontece pela 

diferença de altura. Ele “dobra” a coluna à frente projetando o corpo da conduzida ao 

contrário, ou seja, projetando o quadril dela à frente, também formando um “C”. Este 

posicionamento na dança, além de desconfortável, dificulta muito a mobilidade da 

conduzida. Muitas alunas que passaram pelas vivências propostas pelo “3ª 

Categoria” que já dançam forró projetam o eixo para trás, mesmo que a outra 

pessoa não esteja no eixo “C”. E esse eixo faz com que a conduzida perca a 
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autonomia da sua própria base, muitas vezes projetando toda a intenção do 

movimento para a parte superior do corpo.  

Outro eixo habitualmente encontrado em condutores e conduzidas é o eixo 

“T”. Por conta da base do pé estar na ponta ou no metatarso, tirando o calcanhar do 

chão. O eixo vertical se compromete e sugere um eixo diagonal muito sutil em 

ambos dançarinos ao projetar a intenção do movimento para a parte superior do 

corpo. Algumas vezes o ombro fica tão tensionado que parece que as pessoas estão 

“atendendo um telefone” enquanto dançam. Esse eixo é bem sutil, mas sugere uma 

relação de dependência muito grande e se não houver uma função nítida de quem 

propõe é bem difícil continuar uma dança. Algumas vezes o quadril se afasta e 

também dificulta entender as bases do corpo.  

Para tentar resolver essa questão o eixo trabalhado e estudado até então 

sugere o caminhar como parâmetro. Então se estuda como caminhamos, propondo 

vetores de movimento que facilitem oposições para ganhar espaço no eixo como um 

todo124. Sugerimos o estudo dos possíveis movimentos da ação do caminhar como 

torções, peso, tensões e prontidões. A proposta é iniciar a construção desse eixo 

sozinhas e sozinhos e depois experimentar em dupla. Não só no caminhar, mas em 

movimentações básicas do forró pé de serra e de algumas outras danças populares 

brasileiras, somente enquanto estudo e como reprodução de códigos específicos.  

Outro ponto importante, nesta pesquisa, é o que chamamos de soltura do 

eixo. Muitas vezes é comum pensarmos no eixo como uma estrutura em bloco, que 

se flexibiliza pouco (talvez essa seja uma noção equivocada do ballet como técnica 

universal). E por isso é também frequente vermos dançarinas e dançarinos de forró 

com um eixo pouco flexível. A partir dos estudos musicais125  feitos durante o 

processo deste trabalho foi possível encontrar algumas chaves para a soltura do 

eixo. Um dos materiais teóricopráticos presentes neste momento da pesquisa são os 

de Antônio Nóbrega, idealizador do Instituto Brincante em São Paulo, capital. Em 

entrevista à Dani Lima no livro Gesto - Práticas e Discursos (2013) ele fala sobre a 
                                            

124 Propostas que surgem dos estudos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo durante o 
curso de Bacharel em Comunicação das Artes do Corpo, entre 2010 e 2014, no qual tive contato com 
duas professoras de educação somática que trabalham a Técnica Klauss Vianna, Neide Neves e 
Zélia Monteiro.  
125 Aulas de música/musicalidade e síncope com Marcelo Zagatti, Tau Macedo, Marília Bizelli e Silvio 
Nery. 
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movimentação brasileira e sua relação com a síncope sugerindo que o que legitima 

a gestualidade brasileira são “’meneios, saracoteios, requebros, caídas” (Ibid., p. 

147). 

   
A impressão que eu tenho do tempo sincopado é que ele se rebelou 
contra tirania do tempo excessivamente masculino na música. É 
como se fosse um tempo musical feminino, que quer ter maior 
representatividade no dentro do território da música, principalmente, 
do da dança. (NÓBREGA, 2013, p. 148) 

 

A síncope126, na dança do forró pé de serra, começou a me interessar durante 

a pesquisa do Mestrado. A maioria dos ritmos do forró como baião, xaxado, coco, 

samba, samba matuto são sincopados, por exemplo. Nessa relação corpo e música 

que construímos a noção da soltura do eixo, pensando em como relacionar esse 

deslocamento para o corpo, principalmente no eixo que parece tão inflexível e cada 

vez mais longilíneo. Então a construção do eixo perpassa pela lógica da soltura, do 

saracoteiro, do balanço e da ginga. Sempre se preocupando em como esta soltura 

vai facilitar o diálogo como ação. 

 

3.6. O QUADRIL 
Durante o percurso desta investigação o interesse foi procurar por danças a 

dois que ajudassem a repensar a soltura do eixo. Como a proposta é a de apontar e 

se posicionar criticamente os poderes hegemônicos, busquei por danças a dois que 

fugissem desses discursos. O lundu foi uma dessas danças que deslocar o baile 

para fora do centro hegemônico. É uma forma de assumir um uma atuação crítica 

que também é importante.  

Entende-se aqui como dança a dois qualquer dança em par, indiferente do 

gênero, abraçados(as) ou não. Abrangendo, nesta perspectiva, os jogos/danças da 

cultura popular brasileira tão importantes para a história do forró de contexto 

nordestino e que, muitas vezes, são invisibilizados por discursos dominantes da 

                                            
126 A aula de síncope com Silvio Nery, em 20 de agosto de 2018, percebi que síncope é caracterizada 
com o deslocamento da acentuação rítmica dita tradicional. Frequentemente acontece no final de um 
compasso e no início do próximo, porém não acontece somente neste caso. A síncope brasileira é 
heterogênea a pode acontecer em vários momentos do tempo musical. Construindo essa sensação 
de balanço característica dos ritmos brasileiros.  
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dança de salão. A partir dos estudos da História da Dança a Dois do Prof. Dr. Ítalo 

Rodrigues Faria (2013) podemos observar a dança a dois através das danças 

indígenas e africanas que já aconteciam no Brasil fora do contexto do baile de corte. 

Lasciva, obscena, imoral e profana. O lundu como dança carrega em sua formação 

histórica uma carga colonial eurocêntrica de diversas outras danças e rituais 

africanos observados e documentados pelo saber europeu. Como apontam os 

pesquisadores Antônio Carlos Nogueira (2018) e Zeca Ligiéro (2011) é importante a 

problematização desse modo que busca um padrão específico de beleza e moral 

que são hegemônicos até hoje.  
 

Os corpos não faziam parte do ideal de comportamento civilizatório 
aos olhos eurocêntricos dos portugueses e, nesse choque cultural, 
se promove algumas variações da dança na longa duração, que 
corresponde ao “embranquecimento” desta. (NOGUEIRA, 2018, p. 
28) 

 

Termos como “batuque”, “umbigada” e “dança dos negros” eram comumente 

utilizados para designar danças de lazer realizadas por negros (NOGUEIRA, 2018, 

p. 24-25). Essas danças e rituais eram realizados em diferentes áreas da África. 

Promoveu-se, portanto, uma homogeneização que generalizou todo um continente 

pleno de matizes e complexidades, como o é o mundo e a própria vida. Assim, 

registros que podem vir a ser do lundu, em larga escala foram realizados por 

estrangeiros homens que formaram comentários muitas vezes pejorativos sobre 

essas práticas.  

 
Ressalta-se que a “dança dos negros” é relatada pelos europeus, e 
esses trazem em seus escritos uma carga de valores etnocêntricos, 
nos quais evidencia um distanciamento entre a “civilização europeia”, 
da dança “selvagem” dos negros127. 

 

O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 

1202) designa lundu como dança de par separado, de origem africana: mulundu. Na 

Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, de Nei Lopes (2004), aparece como 

música e danças de gênero afro-brasileiro, também apresenta como dança de par 

                                            
127 Ibid., p. 17. 
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solto “com alteamento dos braços e estalar de dedos, acompanhada da umbigada 

típica dos bailados africanos” (Ibid., p. 400). Luiz da Câmara Cascudo no seu 

“Dicionário do Folclore Brasileiro” traz algumas informações complementares, 

associando a dança e o canto de origem africana, trazidos por pessoas 

escravizadas, especialmente de Angola para o Brasil. Também deixa evidente que 

percorre do popular ao erudito. Nos salões Câmara Cascudo cria uma relação com o 

maxixe, como se esta dança resgatasse movimentos até então esquecidos do lundu 

na época (2001, p. 341):  
 

Esta dança, a mais cínica que se possa imaginar, não é nada mais 
nem menos do que a representação mais crua do ato do amor 
carnal128. 

 

Atualmente o lundu é associado a uma dança e música que se concentrou no 

norte do Brasil. Em uma vivência de lundu marajoara com Kelly Santos 129 , 

pesquisadora e dançarina de danças brasileiras, observamos um jogo em pares com 

os estereótipos masculinos e femininos. Homens usam calças e mulheres saias 

longas e rodadas. O jogo consiste na aproximação dos homens até as mulheres, 

investindo em movimentos de diferentes níveis. A mulher move a saia em uma 

dinâmica de movimentos sinuosos a fim de criar rastros pelo espaço, como se 

deixasse pistas ao parceiro que a acompanha. A movimentação intensa do quadril é 

característica de ambos os gêneros. Há poucos toques entre os pares, mas a 

comunicação entre os dois é permeada por olhares e movimentações que se 

complementam no jogo. Jogos que tendem ao clichê da sedução, mas se analisados 

sem a questão moral impregnada em nossa sociedade percebo um poder decisivo 

em estar com o outro. Fator de muito interesse para a pesquisa, nessa dinâmica de 

movimento, que é atravessada por inúmeros julgamentos morais de origem 

conservadora ou racista, é que mesmo com a presença do gênero binário 

(homem/mulher) cada um constrói de forma autônoma seu eixo para estar junto. E 

muito junto, sem o toque ou o abraço característico das danças a dois de salão. 

Assim, possível concluir, que o abraço não garante a comunicação entre os pares, 

                                            
128 TOLLENARE apud CASCUDO, 2002, p. 91. 
129 Prática realizada em 19 de junho de 2018, com o grupo 3ª Categoria.  
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nem o toque, mas a decisão de construir juntos esse jogo. Aprendemos a estar 

juntos, mas primeiro construindo o estar sozinho.  

O lundu como canção tem grandes influências europeias, ao tempo em que 

se distingue do que seria a dança nesse contexto. Segundo Nei Lopes surge de 

vários outros ritmos como a chula, o tango brasileiro e o próprio samba (2004, p. 

400). Assim como tantos outros processos mestiços que ainda podem ter sido 

engendrados com certa hierarquia, o lundu como canção pode ser associado ao 

processo de “embranquecimento” dessa manifestação (NOGUEIRA, 2018, p. 33). 

Uma conexão importante para levantar nesta pesquisa é como atualmente a 

movimentação de quadril é algo quase extinto nos estilos de forró pé de serra. 

Existem alguns passos como o caso do “miudinho” também característico do samba, 

que exige uma intensa movimentação do quadril, principalmente o feminino. Esse 

passo, atualmente, ficou mais concentrado nos estilos de dança no forró eletrônico. 

Uma variação muito utilizada no forró pé de serra é o “esmeril” que é mais 

ondulação da coluna, algumas vezes acompanhada com o parceiro, mas em larga 

escala ainda é mais relacionado ao feminino. Assim, os homens condutores 

aprendem a como manusear a coluna da parceira de forma que ela realize 

movimentos sinuosos.  

As movimentações de quadril ainda são relacionadas, em larga escada, a 

movimentações obscenas, principalmente se realizadas por mulheres conduzidas 

sem a condução. Infelizmente vemos técnicas de dança de forró que cada vez mais 

estão se relacionando de forma hierárquica com danças de outros contextos a fim de 

alongar a silhueta, principalmente da conduzida, reduzindo os movimentos de 

quadril e ombro para maior facilidade nos giros e movimentos cada vez mais 

elaborados e rápidos. Um virtuosismo característico de um pensamento hegemônico 

sobre dança a partir dos modelos de danças europeias.  

 Assim a intenção foi buscar outras danças que se relacionassem com o 

quadril e tentar elaborar uma soltura do eixo que partisse desse lugar tão ambíguo, 

no qual o patriarcado assimilou a seu serviço, mas também o silenciou. 
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Encontramos danças urbanas como o Passinho130 e o Twerk131 e percebemos a 

dificuldade da movimentação desta área do corpo sem o juízo de valor pautado 

principalmente pelo patriarcado. Em uma das nossas experimentações uma das 

dançarinas se posicionou contra a movimentação do quadril, já que ela está a 

serviço da hipersexualização da mulher, inclusive da mulher negra. Seguimos em 

debate para perceber como o patriarcado nos toma de assalto a liberdade de 

movimentar-se. Nas nossas práticas todas e todos participam dos estudos de 

quadril, inclusive os homens do grupo, que também participam das reflexões 

elaborando como o patriarcado e a noção do homemcabramacho influencia na 

movimentação. 

 

3.7. A PONTA DE PÉ  
 

E as mocinhas giram parecendo um pião 
E os cabra ali do lado segurando em sua mão 
Mete a coxa no meio tira o pé dela no chão 
Joga de um lado pro outro, solta ela no salão 
(Chama Chuva, 2001)132 

 

 A imagética da mulher forrozeira está associada diretamente às suas bases. 

A falsa ideia de leveza da dançarina que viria da sua capacidade de manter uma 

ponta firme e de responder com agilidade as conduções. A ponta do pé da 

conduzida virou um modelo hegemônico de feminilidade dentro do contexto 

forrozeiro. Alguns dizem que o modelo se firmou, pois em outras danças de salão é 

comum as mulheres usarem salto alto. No forró, com a indumentária mais leve 

principalmente na época do forró universitário, se começou a usar sapatilhas de 

pano, mais confortáveis na dança. Assim para manter o imagético feminino começou 

a se ficar na ponta de pé. Há também a possibilidade do ballet também influenciar 

                                            
130 Dança urbana que surge junto com o movimento “Furacão 2000”, no Rio de Janeiro. Embalada 
com o funk carioca a dança tem referência de muitas danças populares brasileiras com passos 
ritmados e rápidos partindo do movimento do quadril.  
131  Dança caracterizada pela movimentação intensa do quadril em vários níveis. Segundo a 
professora do estilo Kim Jordan (2016) o termo foi criado pelo DJ Jubilee, um dos representantes da 
New Orleans Bounce Music, em 1993. O termo abarca várias movimentações que fazem parte das 
Booty Dances. Há uma discussão extensa sobre apropriação cultural relacionada a esta dança.  
132 Trecho da música Forró de Itaúnas lançada em 2001 pela banda capixaba Chama Chuva. 
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essa escolha, como padrão de dança e técnica universal, apresentando um eixo 

longilíneo e alvo para as mulheres.  

 A ponta de pé é um dos pontos que mais transito na pesquisa, justamente por 

dançar há mais de 15 anos sempre na ponta do pé, consegui hoje construir certa 

autonomia nesta posição. Não me é incômoda e consigo trabalhar minha 

movimentação sem que a ponta de pé me atrapalhe. Porém os questionamentos 

desta pesquisa não me deixam ignorar que esse posicionamento das bases, 

principalmente para as conduzidas, parece ainda ser um poder hegemônico que 

oprime algumas mulheres. Primeiro, tendo a questionar porque só as mulheres se 

posicionam em uma ponta de pé média/alta. Enquanto os homens condutores não. 

Um dos primeiros experimentos que propus no processo da pesquisa foi conduzir na 

ponta do pé. Essa ação causou grande estranhamento, já que é possível conduzir 

como um homem mas não como uma mulher, nesta perspectiva estética. Não é 

autorizado você performar como mulher uma função que hegemonicamente era/é 

dos homens. Houve questionamentos sobre uma questão técnica, de que na ponta 

não se teria tanta agilidade para conduzir, já que se poderia “perder” o eixo. Uma 

descoberta ocorreu: a imagem construída a partir da movimentação da conduzida 

poderia ser pensada a fim de tirar autonomia. Ou seja, manter o pé no chão, ou mais 

próximo dele dá certa vantagem de movimentação para os condutores.  

 
A situação de opressão em que se “formam”, em que “realizam” sua 
existência, os constitui nesta dualidade, na qual se encontram 
proibidos de ser. Basta, porém, que homens estejam sendo proibidos 
de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se 
verifica seja, em si mesma, uma violência. Violência real, não importa 
que, muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade a que nos 
referimos, porque fere a ontológica e histórica vocação dos homens – 
a do ser mais. (FREIRE, 1987, p. 23) 

 

Porém, era de extrema importância “dançar como uma mulher” em todas as 

funções, para confundir o pensamento hegemônico. Então a ponta de pé também 

poderia ser um elemento de ação rebelde. Ao mesmo tempo que a ponta de pé seria 

um silenciamento provocado pelo colonialismo dentro do forró pé de serra, também 

poderia ser uma ação contra o patriarcado. Então nas práticas de ensino e ensaios, 

as participantes e os participantes podem escolher como querem dançar, indiferente 
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da função exercida. Com frequência participantes experimentam ambas as 

propostas e acabam por usar a ponta de pé mais como facilitadora de algum 

movimento específico do que uma escolha estética.  

 
3.8. FORRÓ DAS BONITAS 

Uma das ações mais importantes das ações de empoderamento foi a criação 

do canal do Instagram Forró das Bonitas em Maio de 2018. Nesse canal de 

comunicação com muitas outras mulheres são levantadas questões atreladas ao 

contexto da pesquisa e assuntos em torno do silenciamento de mulheres do 

contexto forrozeiro. Uma das ações pedagógicas que surgiram foi o Dia de Rainhas. 

O “Dia de Rainhas, uma história do forró” surgiu com um olhar feminista e 

descolonizador dentro do forró pé de serra. É um encontro educativo no qual 

contamos e trocamos de forma teóricaprática sobre mulheres que fizeram história no 

forró como Carmélia Alves (Rainha do Baião), Marinês (Rainha do Xaxado), Selma 

do Cocô (Rainha do Coco) e Clemilda (Rainha do Forró).  

Os encontros sugerem entender no e pelo corpo as danças do forró pé de 

serra por experiências que saiam dos códigos/passos e sugiram a construção da 

autonomia do movimento na dança a dois pelo foco das conduzidas, que geralmente 

são mulheres. Valorizando o lugar de escuta como ação de cooperação com o 

condutor e não de hierarquias. Busca construir um lugar de fala para facilitar o 

diálogo como ação e não só a condução.  

Nesses encontros compartilhamos saberes, códigos, memórias, histórias e 

afetos, as biografias e bibliografias dessas mulheres têm sido o fio que costura 

essas experiências. Diversificar os discursos, apresentar caminhos outros, deixar o 

diferente mais acessível e aberto a transformações a cada uma sentir-se mais capaz 

em se identificar/criticar/refletir com a cultura do homemcabramacho e criar sua 

própria narrativa na dança e consequentemente na vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A proposta desta pesquisa enquanto reflexão teóricaprática se deu em 

resultados apresentados em diversas plataformas e estudos.  

O estudo da movimentação resultou em dois processos: o espetáculo de 

dança “Xote com A” e o início da elaboração da metodologia feminista em dança no 

forró pé de serra. “Xote com A” estreou dias 25 e 26 de maio de 2019, no SESC 

Ipiranga em São Paulo (SP). O processo criativo teve como lugar de fala contra-

hegemônico: o estudo de danças silenciadas ou apresentadas de forma pejorativa 

por serem periféricas, assim como o forró pé de serra um dia também foi. Também 

é importante ressaltar que o trabalho levantou principalmente as relações do 

patriarcado por meio das experiências das mulheres do grupo 3ª Categoria. Foi um 

processo difícil e necessário para todas e todos do grupo já que os temas são 

gatilhos para algumas dançarinas. O processo deste trabalho provavelmente 

passou pela dor, cura, reflexão e autoconhecimento. A metodologia feminista em 

dança no forró pé de serra inicia uma nova fase de estudos no grupo resultando 

em uma formação para facilitadoras em forró pé de serra coordenada por mim e 

elaborada somente para as mulheres do grupo. Essa formação é um espaço de 

troca teórico-prática de informações coletadas nesta pesquisa e as experiências 

diversas em atividades pedagógicas ou artísticas.  

Os referenciais teóricos acerca dos estereótipos e história do Nordeste por 

meio do ponto de vista das Epistemologias do Sul trazem mais uma história do forró 

pé de serra pluralizando lugares de fala e aflorando novas informações para 

pesquisas. Esses referenciais em uma metodologia interdisciplinar com estudos da 

cognição, feministas e das ciências sociais resultaram no Forró das Bonita que é 

uma plataforma online, com ênfase no Instagram que colabora com reflexões críticas 

principalmente sobre o patriarcado no contexto forrozeiro. Com esta plataforma é 

possível um canal direto com mulheres forrozeiras do Brasil inteiro que se 

identificam ou não conseguem ainda dar nomes para seus incômodos. A experiência 

tem sido muito positiva e as trocas essenciais para a elaboração de novos 

conteúdos para análise.  

 O presente estudo concluído deixa registrado reflexões consideradas 

importantes dentro do contexto forrozeiro e da dança, principalmente para 
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instrumentalizar mulheres em suas pesquisas e estudos em dança. Pode ser 

aplicado como mais um caminho para outros estudos inclusive sobre a história do 

homemcabramacho e sua relevância enquanto signo que reforça um ambiente 

nocivo e opressor para algumas minorias.  Propõe reflexão para aflorar histórias 

silenciadas no contexto forrozeiro e a ação do Forró das Bonita - Dia de Rainhas 

que também resulta desta pesquisa.  

Com a proposta cognitiva intenta a possibilidade de ser referência para 

estudos e construção de técnicas que estejam interessadas em reestruturar 

discursos hegemônicos a partir da prática da dança, sendo ela o forró pé de serra 

ou outra dança a dois. Também pode ser utilizado em estudos interessados na 

cultura popular brasileira e seus processos de colonização, pois propõe apresentar 

de forma crítica este assunto.  

Os limites do presente estudo foram relacionados aos lugares de fala ao 

qual eu pertenço. Como sou parda, ainda tentando entender esse termo de forma 

mais crítica, perceber a relação entre o patriarcado e o colonialismo foi quase 

impossível no decorrer do trabalho. Como estudei boa parte em Salvador (BA) 

eram evidente as diferenças do mesmo contexto do forró pé de serra em São 

Paulo (SP). Por entender melhor as relações do racismo, foi difícil conseguir 

elaborar algo mais aprofundado sobre o tema, já que em Salvador eu posso ser 

considerada branca e em São Paulo depende muito do contexto. E esse caso em 

específico foi o mais difícil de lidar durante a pesquisa, pois eu sempre me sentia 

em um não-lugar de fala e ainda estou reverberando como isso poderia ser melhor 

apresentado neste estudo.  

Outro limite da pesquisa está associado à falta de bibliografia sobre a dança 

do forró pé de serra visto que a música tem sido um documento principal. Há 

muitos registros da história do forró relacionados à música, mas pouquíssimos 

sobre a dança. Então precisei fazer uma revisão bibliográfica para entender um 

pouco melhor sobre a história da dança de salão fora da corte. O material é muito 

extenso e por isso precisei apresentar um recorte por conta da complexidade do 

tema e do prazo. 

Toda pesquisa abre portas para novos estudos e espera-se que este estudo 

seja complementado com outros recortes dentro da dança do forró pé de serra 
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como: a mulher condutora; a mulher preta e a mulher transgênero. Outros estudos 

também são bem-vindos como estudos sobre o homem condutor e o homem 

conduzido. As relações do patriarcado e do racismo serão estudos essenciais a 

partir de lugares de fala mais evidentes. Também pode colaborar com estudos em 

dança que repensem a técnica e o movimento como um dispositivo de poder ou 

contra-hegemônico. 

Porém os estudos de movimento continuarão e espera-se encontrar mais 

pontos críticos na proposta do diálogo como ação apresentadas no capítulo 3. 

Também seguimos estudando para a criação de mais um trabalho artístico que se 

interesse em aprofundar a colonização da nossa história, partindo deste estudo e 

caminhando para novos caminhos da cognição, memória e sua relação com o 

movimento. A formação de facilitadoras também se propõe a revisões 

bibliográficas sobre o tema e a levantar outras problemáticas para futuras análises, 

levando em consideração os interesses de cada participante a fim de pluralizar 

cada vez mais a pesquisa na área.  

O projeto Forró das Bonita continuará ativo e pretende estabelecer 

estratégias para sua sustentabilidade, a fim de melhorar a qualidade do material 

disponibilizado e também sua periodicidade.   

Este estudo resulta em uma teoriaprática que contribui para desestruturar o 

poder masculino, reconfigurar as assimetrias da sociedade e empoderar minorias 

dentro do contexto forrozeiro. Uma prática que não só vai, mas aos poucos já o 

faz! 

Ouvi inúmeras vezes frases como: “É muito interessante o que você está 

propondo, mas o forró não se interessa nisso” ou “É muito complexo o que você 

está propondo” ou “Por que eu preciso aprender isso?” ou “Você pode até tentar, 

mas isso não vai dar certo”. Eu entendo! Algumas pessoas falam isso pois elas se 

preocupam comigo. Como eu vou sobreviver vendendo algo que as pessoas não 

se interessam em conhecer? Realmente não é fácil. São lutas diárias para a 

sobrevivência da minha pesquisa. Então eu me (in)formei naquilo que o forró não 

parece interessado em mudar. 

Foram dois anos de muito estudo e descobertas. Pesquisar algo tão próximo 

do meu cotidiano, do meu fazer artístico desestabilizou muitas crenças e reafirmou 
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a importância de cada vez mais mulheres tomarem a frente em assuntos 

dominados pela figura masculina. É um desafio diário este exercício contra-

hegemônico, mas é criando espaços pelas frestas que podemos incentivar mais 

mulheres a registrar suas inquietações, apresentarem seus lugares de fala e 

elaborarem lugares de escuta mais críticos.  

É preciso união neste momento, é preciso muita escuta e por fim muito 

diálogo. Este trabalho foi um processo doloroso, mas libertador para mim e espero 

que ele seja o caminho para muitas outras mulheres encontrarem coragem para 

seguir.  

 

XOTE COM A COMO MANIFESTO 
 

Todo conhecimento é autoconhecimento.  
(SANTOS, B., 2005) 

 

Todos os dias mulheres passam por situações opressoras. A romantização da 

mulher forte e guerreira que aguenta todo tipo de situação de violência e segue 

sobrevivendo é atualizada todos os dias. Ocupando todos os espaços, trabalhando 

por todos os gêneros, sendo base afetiva, emocional, artística e intelectual. 

Trabalhando dez vezes mais para conseguir o mesmo lugar de privilégio dado aos 

homens brancos cis héteros. Estamos exaustas e seguimos fortes. Desde a pressão 

da sociedade de ser o modelo de mulher de sucesso. Uma mulher que toma para si 

o que um homem impôs no mundo o que é sucesso. Uma mãe que cozinha todos os 

dias para sua família não é modelo de sucesso, uma mãe que deixa os filhos em 

Recife para tentar a vida em São Paulo até conseguir dinheiro para buscá-los não é 

exemplo de sucesso (muitas vezes, são taxadas de abandonar o lar). É exemplo de 

luta e resistência. Isso não é modelo de sucesso. Estamos exaustas e seguimos 

fortes.  

Quando proponho estudar algo da minha história, da minha ancestralidade e 

perceber que é um lugar de opressão e silenciamento não é exemplo de sucesso. A 

dor que senti durante todo o processo deste Mestrado, minha luta, minha 

resistência, minha depressão, meus choros e minhas perdas não são exemplos de 

sucesso. Olhar para todo esse processo de trabalho, agora concluído e que requer 
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continuidade, é entender que ainda sim falta muito para ser feito. Estou exausta mas 

sigo forte. E esta força não veio para resolver os problemas do patriarcado presente 

no forró pé de serra. Ela veio para aguentar a superar a dor de ver também em mim 

o opressor. Todos os dias somos silenciadas também pelo opressor que está dentro 

de cada uma de nós. Aquele que não quer que você se reconheça como mulher, 

como potência e como mudança. Estamos exaustas e seguimos fortes.  

O homemcabramacho, o “terceiro gênero”, superior até ao homem, se vê no 

direito de dizer o que nós mulheres conduzidas temos que fazer. Ser como um 

homem, mas nunca melhor do que ele. Então a gente vai conhecendo outras coisas, 

e o corpo vai mudando, porque movimentar-se, movimentar o corpo é movimentar o 

que se acredita. Percebe que tem muita coisa estranha acontecendo. Procura base, 

procura chão e não entende o giro. Começa a querer autonomia e te chamam de 

abusada.  

“Quer dançar sozinha?”  

Não, não quero. E por isso estou propondo. 

Vai conhecendo o corpo e reconhecendo o que quer e o que não quer. 
PERIGOSO. Mulheres conduzidas entendendo que suas escolhas e seus limites não 

se resumem ao condutor. CONDUTOR, SIM SENHOR. Aí te liberam para ter 

autonomia, com sensualidade, leveza e carisma. Claro, sem atrapalhar o condutor. 

Você pode ser linda e arrasar sem atrapalhar o parceiro! UAU! Que conquista! SIM 

SENHOR, CONDUTOR! Olha que linda dama, como ela gira com leveza!  

“Paraíba Masculina, mulher macho sim senhor!” Não estou sendo macho, sou 

mulher. Paraíba Feminina, muito mulher sim senhor! Mas tem que ser um tipo de 

mulher, de dama, de conduzida, feminina e sensual, modos guiados pelo respaldo e 

conceitos de sensualidade e feminilidade que nossa sociedade patriarcal diz que é. 

PERIGOSO. Mulheres conduzidas entendem que têm autonomia. E não depende da 

vontade e necessidade do condutor. Estamos exaustas mas seguimos fortes. 

E quando vai perceber o mundo vai mudando, mas o forró pé de serra vai 

resistindo. Você percebe muito mais homens dando aulas e as mulheres que se 

propõem geralmente são condutoras, o que é ótimo, mas não esconde um problema 

mais profundo, que conduzidas são pessoas com escolhas que não as da 

necessidade do condutor. Sim, ainda, a dança a dois vai excluindo a possibilidade 
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de diálogo e vai cada vez mais valorizando o papel do condutor, como figura homem 

e heterossexual.  

Estamos exaustas, mas seguindo fortes. Então mulheres vão resistindo neste 

contexto, tentando sobreviver encontrando brechas e fendas. Mulheres começam a 

conduzir e o todo um contexto vai contra. O problema não está em mulheres 

tomarem como suas novas funções, mas a nossa incapacidade do diálogo. A nossa 

desvalorização na escuta. E tudo isso é muito novo pra nós! Passamos por 

mudanças estruturais da sociedade nas quais minorias conquistaram, ainda com 

muitas dificuldades, o lugar de fala, puderam ingressar na universidade, enfrentar 

maiores desafios profissionais. Existem novos lugares de fala que precisam da 

nossa escuta, e nós não fomos preparados para isso. Então não se consegue 

entender como uma dança a dois pode sair do seu padrão estabelecido por uma 

hetenormatividade: um homem fala e uma mulher ouve e responde.  

“Ah mas isso é tradicional, não pode mudar”. Era tradicional muita coisa 

absurda no mundo e mudamos essas tradições. E se o mundo muda e precisa de 

novas dinâmicas que vão mudar a nossa sociedade, tornando-a voltada a um 

caminho mais igualitário, é obvio que nossa forma de ver arte, comida, cultura, 

música e dança vai ser diferente. Porque isso tudo faz parte da nossa vida.  

O processo desta pesquisa fez (e continua fazendo) do Xote com A uma ação 

no mundo, principalmente dentro do contexto do forró pé de serra em São Paulo 

capital, onde facilito diversas atividades pedagógicas sobre o tema. Os conceitos e 

as metodologias apresentados fazem parte de todos os estudos que foram citados 

nesta dissertação nos capítulos anteriores. Xote com A encontrou e ainda 

encontrará muitas fissuras dentro da história, da cultura, da dança como técnica, 

construindo em conjunto formas distintas de mover, mais igualitárias, menos 

hierarquizadas e mais plural e diversa. 

Para isso eu digo para você mulher, que talvez esteja lendo esta 

dissertação. Estude, construa sua autonomia, faça da sua teoriaprática diária uma 

ação rebelde. Seja luta e resistência. Seja líder, seja mãe, seja conduzida, seja 

condutora, seja caju, seja cajá, seja o que quiser desde que você possa fazer do 

seu mundo um mundo melhor para todas e todos nós. E o principal não seja forte. 

Porque ser forte é necessário para toda mulher. Pois toda mulher é forte já que ela 
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tem que aguentar toda a merda do patriarcado e do capitalismo nas suas costas. 

Quando acham que você é forte as pessoas lhe tratam como se você fosse capaz 

de aguentar QUALQUER coisa. Elas simplesmente decidem que por você ser forte, 

você pode lidar com tudo sozinha. Absolutamente TUDO. Ser forte é viver no 

silêncio de si mesmo. Na verdade, não há espaço para gente fraca só se você for 

mulher. Homem fraco só é imaturo. Mulher fraca não presta para o sistema. 

Não seja forte. Seja melhor que isso. Seja honesta, não se intimide com 

privilégio alheio. Tenha consciência dos seus privilégios. A gente vai descobrindo 

que privilégios realmente têm cor, gênero e lugares de fala específicos. Que sua 

força venha no que você quer e não no que você tem que aguentar.  
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