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RESUMO 

Este artigo tem como objeto de reflexão algumas pontes estabelecidas pelo forró, enquanto 
gênero musical, desde seu surgimento até os dias atuais. O trabalho aborda conexões 
realizadas pelo gênero entre sertão e cidade urbana, Nordeste e Sul, diferentes gerações e 
diferentes ritmos. 

 
Para tanto, realiza um breve levantamento de considerações sobre a instituição da região 
Nordeste e da contribuição da obra sertaneja de Luiz Gonzaga neste intento, como também, 
das remodelagens do gênero musical forró ao longo de sua trajetória.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem duas teorias para a origem da palavra forró: a primeira, adotada na 

Enciclopédia da Música Brasileira (1998, p. 301), afirma que se trata de uma derivação do 

termo africano Forrobodó que, de acordo com o Dicionário Aurélio, significa “arrasta-pé 

(1), 2. farra, troça, 3. confusão, desordem, v. rolo (16). [F. red: forró.] (FERREIRA: 1999, 

p. 932).”  A segunda teoria diz que forró deriva do anglicismo for all, introduzida no Brasil 

no início do século XX, quando engenheiros britânicos se instalaram em Pernambuco para 

construir a ferrovia Great Western. Tais ingleses promoviam bailes e colocavam placas 

indicando que a entrada era permitida para todos (for all). O que se escutava nestas festas 

eram ritmos que prenunciavam o forró atual.  
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A Enciclopédia da Música Brasileira afirma que o termo já era utilizado antes do 

For All, ainda na segunda metade do século XIX, fortalecendo a idéia da origem pelo 

forrobodó. Além de que, aceitar forró como uma derivação de forrobodó é aparentemente 

mais razoável, por ser estranho que uma música com temáticas tão brasileiras, derivada de 

antigos ritmos, tenha a origem do seu nome em um termo estrangeiro. Vê-se aí muito mais 

um reflexo da forte influência européia que serviu como modelo musical para a sociedade 

brasileira até os anos 20 do século passado:  

O grupo rural, os ‘coronéis’ (como eram chamados os 
senhores das grandes propriedades rurais, os latifúndios), 
moradores no campo ou nas grandes casas das cidades – fruto do 
ciclo do café ou da borracha -, elegem a música européia como de 
sua preferência (SUZIGAN, 1990, p. 16).  

 
Como também, a origem pelo anglicismo se relaciona com a posterior influência 

norte-americana na cultura brasileira, a qual Suzigan (1990, p. 53) justifica pelo fato do 

Brasil ser um interessante mercado consumidor para países do Primeiro Mundo e, por isto, 

os norte-americanos, propositalmente, interferiram na cultura e na educação brasileira.    

Independente de sua origem, a palavra forró passou a ser utilizada genericamente 

como uma expressão musical, englobando tanto o baile dançante quanto as músicas tocadas 

neste, quando o pernambucano Luiz Gonzaga chegou ao Rio de Janeiro e fez estrondoso 

sucesso com o baião, lançando este gênero como sinônimo de um conjunto de gêneros 

satélites do sertão, como o xaxado, o xote e o arrasta-pé.  

Desde então, o forró se caracteriza como um elo de ligação entre a ‘tradição’ e o 

‘moderno’, entre o sertão e o urbano, mantendo-se presente no cenário musical, há cerca de 

60 anos.  

 

2. LUIZ GONZAGA NA INVENÇÃO DO NORDESTE 

 

Para entender o surgimento do forró, enquanto gênero musical, seu sucesso no 

cenário nacional e sua capacidade de interligar o tradicional ao novo, o sertão ao urbano, 

há a necessidade de se conhecer o contexto do surgimento da sua região mãe, o Nordeste, e 

suas tradições. 

O Nordeste nasce da luta entre região e nação, travada no início da década de 1920. 

Albuquerque (2001, p.67) afirma que esta região “[...] nasce da construção de uma 

totalidade político-cultural como reação à sensação de perda de espaços econômicos e 



 

 

políticos por parte dos produtores tradicionais de açúcar e algodão, dos comerciantes e 

intelectuais a eles ligados”. A institucionalização do Nordeste, enquanto espaço 

diferenciado do Norte, começa em meio às crises econômicas diversas que o fazem perder 

o poder e o controle para o centro e para o Sul. De acordo com Albuquerque (2001, p. 73): 

A sensação de fragilidade que tomava conta dos 
produtores tradicionais de açúcar e algodão trazia também o medo 
da perda do domínio sobre o seu próprio espaço e, por seu turno, 
levou a uma crescente preocupação de unir esforços, para combater 
as revoltas das camadas populares, advindas também das próprias 
mudanças na sociabilidade tradicional.  

 
Assim, os estados que posteriormente iriam compor o Nordeste iniciaram um 

processo de união que fortaleceria a unidade a fim de combater problemas internos e 

também conseguir benefícios do Estado para o combate a um grande problema comum, a 

seca, que também servia de pretexto para os poderosos conseguirem mais dinheiro e 

privilégios para si.  

Neste processo de institucionalização da região, o discurso cultural foi um dos 

alicerces fundamentais encontrado pela classe dominante: “São os fatos históricos e, 

principalmente os de ordem cultural que marcariam sua origem e desenvolvimento como 

consciência” (Ibid, p.76). A fim de incitar esta união, Albuquerque afirma que os 

poderosos locais buscaram além das motivações naturais, raízes culturais que justificassem 

a união. É iniciado, então, o processo de busca das tradições e remodelagem destas de 

acordo com os interesses da classe dominante. 

A busca das verdadeiras raízes regionais, no campo da 
cultura, leva à necessidade de inventar uma tradição. Inventando 
tradições tenta-se estabelecer um equilíbrio entre a nova ordem e a 
anterior; busca-se conciliar a nova territorialidade com antigos 
territórios sociais e existenciais. A manutenção de tradições e, na 
verdade, sua invenção para novos fins, ou seja, a garantia da 
perpetuação de privilégios e lugares sociais ameaçados (Ibid, p. 76) 

 
Como no momento desta “busca” por tradições, o Nordeste encontrava-se em crise, 

a solução foi remontar tempos antigos, em que a economia era próspera. Albuquerque 

apresenta esta razão para as “tradições” nordestinas serem eminentemente rurais. O autor 

apresenta a primeira etapa desta construção de tradições, entre 20 e 30, com participação 

predominante de Gilberto Freyre e José Lins do Rego, como a época em que ocorre a 

construção de um conjunto cultural, em especial de obras literárias, que vão contar as 



 

 

“tradições” do Nordeste de acordo com as necessidades do momento, a fim de eternizar um 

tempo áureo da região em decadência. De acordo com Mamede (1996, p.56):  

É nas décadas de 20 e 30 do nosso século que esse 
discurso regionalista começa a ser elaborado de forma mais 
sistemática, especialmente através da produção intelectual de dois 
escritores: Gilberto Freyre e Djacir Menezes. A principal referência 
teórica para a formulação do discurso de Freyre sobre o Nordeste 
está na idéia de cultura, evocando a região como o berço da 
civilização brasileira e da criação de seu povo.  

 
A música de Luiz Gonzaga nas décadas de 40 e 50 vai participar ativamente desta 

construção, com a peculiaridade de remeter e construir a imagem do sertão nordestino. 

Além de lembrar os tempos áureos, com temáticas rurais e nostálgicas, vai lembrar ao 

sertanejo imigrante no Sul, a época em que morava na sua terra natal e na delícia daquele 

tempo, confortando sua saudade e contribuindo para o fortalecimento do regionalismo 

cultural do Nordeste, especificamente do sertão. 

Embora com obras muito diferentes, estes autores e 
artistas têm em comum o fato de serem construtores de um 
Nordeste, cujas visibilidade e dizibilidade estão centradas na 
memória, na reação ao moderno, na busca do passado como 
dimensão temporal; assinaladas positivamente em sua relação com 
o presente. (ALBUQUERQUE, 2001, p. 85) 

 
Na década de 50, o rádio, especialmente a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, 

exercia grande influência na vida das pessoas. 

Era também o período nacionalista no Brasil, e ocorria rejeição ao que era 

estrangeiro ou que simplesmente remetesse a isto. Assim, a música que fosse genuinamente 

nacional encontrava um campo próspero para sua aceitação. Música tipicamente brasileira 

era aquela que cantasse temas rurais e regionais, sem a contaminação da cidade e com 

temáticas pré-capitalistas.  

Luiz Gonzaga compreendendo esta realidade investe na música regional, inclusive 

se vestindo tipicamente como um sertanejo, e em 1940 é contratado pela Rádio Nacional. 

Albuquerque afirma que foi em 46 seu primeiro grande sucesso, com a música que originou 

o ritmo criado por ele: o baião, aquele que englobou os ritmos nordestinos já citados. 

Além do nacionalismo do período, outro aspecto que contribuiu muito para o 

sucesso de Luiz Gonzaga, foi o fato de surgir na época das grandes migrações de 

nordestinos para o Sul, em busca de novas oportunidades e fugidos deste Nordeste em 

decadência, com poucas oportunidades de trabalho e com mandos de poderosos 



 

 

proprietários e políticos donos de terras. A música de Gonzaga significava uma lembrança 

da identidade nordestina, na cidade estranha, longe de sua gente. 

 

 

 

3. AS PONTES ESTBELECIDAS PELO FORRÓ 

 

Uma das ligações estabelecida pelo forró surge com o próprio baião, já que apesar 

de cantar o Nordeste e suas características rurais e tradicionais, o baião também 

apresentava, segundo Albuquerque (2001, p.163): “[...] aspectos modernos em termos de 

linguagem musical como: o uso dos sons onomatopaicos; a relação entre os sons fonéticos 

das palavras e o sentido do texto [...]”. Além de que, de acordo com o mesmo autor, o ritmo 

e sua harmonia eram uma invenção moderna.  

Mas, a principal ligação estabelecida pelo forró foi a conexão entre o sertão e o 

urbano, o Nordeste e o Sul, já que é a partir do sucesso do forró que o Brasil começa a 

cantar a realidade sertaneja. É este gênero musical que primeiramente leva este contexto 

para o restante do Brasil. Citando Vieira (2000, p. 48): “Referenciada, portanto, nessas 

idéias, concebo a música de Luiz Gonzaga  como representativa de um vínculo entre o 

sertão e a cidade.” 

No período de seu surgimento, o forró foi um elo forte do migrante nordestino com 

sua terra, fazendo este matar a saudade de seu lugar de felicidade e da realidade de sua 

gente. Silva (2003, p. 76), faz a seguinte consideração:  

Para compreendermos o forró, é necessário procurar 
entender o migrante e seu imaginário, bem como a sua relação com 
a cidade grande e as pessoas que moram nela, sua busca de 
identidade. O forró é música urbana, mas de origem rural, e 
funciona como ponte conectando culturas e gostos estéticos 
distintos. 

 

O forró já nasce, então, com características de conexão, entre o tradicional e o 

moderno, o rural e o urbano, bem marcadas em sua época de maior destaque, que de acordo 

com Vieira (2000, p. 44-45), ocorreu no período de 1950 a 1955, “[...] quando se 

concentram 1.057 (do total de 1822 gravações), localizando-se quase a metade delas entre 

1952 e 1953”. Estas características perduraram e se intensificaram ao longo de sua 

trajetória. 



 

 

Em 60 o forró perde bastante espaço, por diversos motivos, como o surgimento da 

Bossa Nova. Retoma fôlego em 70, quando, de acordo com Ramalho (2004), ocorreu o 

início da versão universitária, com “[...] Alceu Valença, Gonzaguinha, Elba Ramanlho, 

Fagner, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, entre outros que impregnados de matrizes oriundas 

do forró tradicional, introduzem padrões da música urbana.” E é aí então, que inicia-se 

mais uma conexão estabelecida pelo forró: o elo entre o forró tradicional de 40 e 50, com 

novos recursos sonoros e novas temáticas, já não mais tão rurais e sertanejas assim. 

Ramalho faz referência também a Dominguinhos, trazendo a seguinte citação do próprio 

Luiz Gonzaga:  

Quem urbanizou mesmo a música que eu criei foi 
Dominguinhos, êmulo meu, que se mantém fiel ao Nordeste. [...] 
Dominguinhos veio com uma técnica muito avançada, com 
harmonias modernas, coisas que não amarram o público simples. 
Dominguinhos urbanizou o forró, levou-o para todas as classes, nos 
grandes centros urbanos, que é onde ele se apresenta. (Dreyfus p 
273 apud Ramalho) 

 
 Outra corrente também responsável por ligação semelhante é o forró 

eletrônico, ou o oxente music, que de acordo com Ramalho apresenta alterações radicais no 

instrumental, trazendo agora características eletrônicas, incluindo sintetizadores, além de: 

“[...] inclusão de dançarinos que, sob um ritmo mais acelerado, desenvolvem, de modo 

eletrizante uma rica coreografia revestida de muita sensualidade.” Como representantes 

deste estilo que Silva (2003, p. 111) afirma ter surgido entre 1992 e 1993, e que mescla o 

forró, com temáticas atuais e o axé music, cita-se Mastruz com Leite, Magníficos e Frank 

Aguiar, como uns dos primeiro nomes a fazerem sucesso neste estilo. Estes, apesar de 

visualmente e instrumentalmente muito distantes do forró tradicional, ainda traziam nas 

suas canções proximidades com as letras de Gonzaga, como nestes versos cantados por 

Mastruz com Leite: “Morena, pare de chorar/ Morena, pra que desespero/ Morena, eu vou 

me desquitar/ Morena, pare de chorar/ Morena, se o boi passar/ Passa o cavalo e o 

vaqueiro”, da música Aboio para Ninar Morena, com composição de Luiz Fidélis. Como 

também na Baião de Dois, do mesmo compositor, também cantada pela banda: “A gente 

bem que podia/ Se juntar de vez/ Compartilharemos o nosso sertão/ Acordar ouvindo o 

chocalho da rês.” Assim, estabeleceu-se a interligação entre o autêntico forró de Luiz 

Gonzaga e o moderno gênero do axé music, com arranjos musicais bem diferentes dos 

originais de 1950, modernizando o ritmo, remodelando algo antigo para as novas 



 

 

exigências do mercado fonográfico, levando para uma nova geração lembranças de um 

gênero musical que poderia estar morto e lembrado apenas como pertencente a um passado 

histórico. 

Na mesma época de surgimento do forró eletrônico, Silva (2003, p.104) afirma que 

ocorreu a segunda fase do forró universitário, agora mesclando “[...] elementos do forró 

tradicional com fórmulas-padrão de reggae, rock, jazz, salsa, entre outras.” (RAMALHO, 

2004). Esta segunda fase vem com um traço de revolta por parte de músicos que não 

concordam com tamanhas mudanças no forró, e que por isto almejam retomar 

características vistas como essenciais no gênero. Diferentemente do forró eletrônico, o 

universitário apresenta alterações instrumentais bem menos radicais, conectando jovens da 

classe média urbana com a música de Luiz Gonzaga. Como nomes inicialmente 

representantes deste estilo, tem-se Falamansa, Forró Sakana e Trio Virgulino. Para ilustrar, 

segue a letra do grupo Falamansa: “Olha o passo da menina que leve / logo se percebe no 

seu caminhar/ o que ela que é dançar/ no meio do salão a confusão e láláiá/ pra disfarçar/ 

esqueci o nome dela, não sei se é Beatriz,/ não sei se é Gabriela, só lembro/ o número da 

sapatilha dela,/ que de dançar ficou tão velha”. É uma remodelagem do forró de Luiz 

Gonzaga que se assemelha ao estilo da década de 50, mas cantando realidades juvenis 

atuais, urbanas e eminentemente amorosas.  

O forró universitário fez muito sucesso no Sudeste e atingiu seu ápice entre os anos 

de 2000 e 2001. Para muitos forrozeiros, o boom do forró universitário contribuiu para o 

renascimento do forró tradicional. Dominguinhos, um dos atuais mestres, comentou o 

seguinte no site surforeggae2: da mesma forma que o pagode ressuscitou sambistas antigos, 

como Martinho da Vila e Paulinho da Viola, os novos grupos de forró estão ajudando a 

divulgar o ritmo e suscitar interesse nos velhos mestres.  

Além de suas remodelagens, o forró influenciou marcadamente também outras 

vertentes, como na década de 703, em que Raul Seixas mesclou o Baião com o rock e o 

movimento pernambucano Mangue beat, liderado por Chico Science (RAMALHO, 2004, 

p. 3). 
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10/10/2006. 
 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O forró foi mantido vivo nestes 60 anos de história, sendo sempre remodelado, mas 

lembrando, mesmo que de forma muito discreta, o Baião de Luiz Gonzaga. Não foi um 

ritmo que ficou estagnado e imóvel no tempo. Talvez pela sua suprema importância para a 

música popular brasileira que, assim como o samba, influenciou muitos músicos notórios e 

o modo de fazer música, ele venha sempre sendo lembrado, gerando o desejo de ser de 

alguma forma usado para contribuir em novas criações e sendo constantemente inspiração 

para músicos. Talvez não tenha desaparecido, estando sempre vivo e em profunda 

dinâmica, pelo prestígio que o gênero represente musicalmente, o que faz alguns grupos se 

apoderarem do termo como símbolo de qualidade, mesmo não possuindo consideráveis 

semelhanças com o original, como o caso de novas músicas e de novas bandas de forró 

eletrônico, como Calypso, a Companhia do Calypso e Limão com Mel, que são 

provocadores de polêmica ao se intitularem como forró.  

O que é verdadeiramente forró não é o foco deste material, mas sim,as pontes que 

este gênero musical estabeleceu na sua trajetória, entre a realidade rural e urbana, pré-

capitalista e capitalista, sertaneja e sulista e entre gerações e ritmos muito distantes. 

Se este foi o caminho para se manter vivo até hoje, que ele siga então assim, e quem 

sabe daqui a alguns anos, exista, além do universitário e do eletrônico, uma nova 

modalidade forrozeira, estabelecendo novas pontes e instigando novos estudos. 
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