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FOR ALL, FOLKMÍDIA E A INDÚSTRIA CULTURAL REGIONAL1 

Por MAria Érika de Oliveira  

Número 60  

Origens do Forró 

A origem da palavra forró, no sentido etimológico, apresenta duas versões dos pesquisadores. A primeira, 

que o termo vem da expressão for all, que significa: “para todos”. Acredita-se que os ingleses ofereciam 

festas para os operários que trabalhavam na construção das estradas de ferro no Nordeste e a expressão 

significava um convite aberto a todos que quisessem participar (SILVA, 2003, p. 72). A segunda versão 

afirma que a origem da palavra forró é “forrobodó” – utilizada para se referir a um baile comum – sem 

etiqueta. Com o tempo, por ser mais fácil de pronunciar, ela teria sido abreviada para forró (SILVA, 2003, 

p. 72). Ainda, segundo o pesquisador Leandro Expedito Silva (2003, p. 72), em seu livro “Forró no Asfalto”, 

existe também certo preconceito entre aqueles que se referem “tendenciosamente ao termo forrobodó 

como sinônimo de festa marginal e ordinária, dando a entender que o povo não sabe se divertir e é 

desunido, portanto, ‘não tem cultura'. Por conta disso, reflete um fundo sociológico comum, que nos 

apresenta um universo de entretenimento e lazer voltado a jornada de trabalho”.  

Neste sentido, para Leandro Silva (2003, p. 72), a palavra e o gênero musical forró remetem não apenas 

ao período de construção de ferrovias. Até hoje, representa ambiente de lazer nos quais os nordestinos 

que habitam as metrópoles “encontram os amigos e matam as saudades da terra natal”. O forró é 

elemento fundamental na identidade do nordestino migrante. Seja em cidades como São Paulo ou Rio de 

Janeiro, o forró está presente como símbolo desta comunidade:  

Seja em casa, ouvindo rádio durante a semana, seja dançando nos fins de semana nas casas noturnas 

especializadas no gênero, o forró é um componente diário da vida desses migrantes. Graças a grande 

divulgação que obteve, o forró passou com o tempo também a designar um gênero típico dos festejos 

populares nordestinos (SILVA, 2003, p. 72).  

Do forró tradicional, como denominamos, do conjunto em si, fazem parte, essencialmente, o sanfoneiro, 

o tocador de zabumba e triângulo. No estilo tradicional essa música singular é dançada por casais, e 

sempre trata de fatos relacionados com o universo lingüístico e cultural do nordestino (SILVA, 2003, p. 

72).  

Não há diferença entre o forró executado no Nordeste do divulgado em São Paulo ou Rio de Janeiro. O 

mercado fonográfico se responsabiliza pela distribuição, divulgação e comercialização dos discos, shows e 

apresentações de artistas em feiras populares, como a Feira de São Cristóvão, RJ. Contudo, segundo 

Leandro Silva, em depoimento no seu livro de um nordestino, afirma que não há melhor ambiente para 

sentir o forró do que o próprio Nordeste. O violeiro pernambucano, que vive em São Paulo, diz que “às 

expressões, animação e formas de se praticar o forró, lá no Nordeste há mais vivacidade, é mais tranqüilo, 

por se tratar de uma festa de amigos e parentes” (2003, p. 72).  
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Assim como o forró, o “baião” – ritmo e dança que compõe o forró – outro gênero musical apreciado 

pelos nordestinos é uma transformação dos batuques e maracatus africanos e, da Bahia para cima, 

recebe diversas denominações: “baiano, baião, rojão ou choradinho (SILVA, 2003, p. 74). No ritmo do 

forró ao baião, não podemos deixar de citar um dos grandes expoentes da música nordestina, Luiz 

Gonzaga, como forte produtor cultural. “Foi ele que modificou o ritmo com o inconsciente influência local 

dos sambas e cangas cubanas, introduzindo o baião nos meios urbanos cariocas e paulistas” (SILVA, 2003, 

p. 74).  

Tendo em vista a complexidade atual sobre o gênero do forró e suas denominações, inclusive, adaptadas 

pela indústria cultural, apresentamos os seguintes tipos e definições:  

Forró tradicional: Surge em meados dos anos 40. Caracteriza-se pela criação 

artística do universo rural do homem sertanejo. Seus artistas se diferenciam social 

e historicamente, apesar de compartilharem um universo cultural comum. 

Atualmente, não tem sido destaque na mídia. Não são reconhecidos como 

produtores de grandes sucessos, com forte retorno comercial.  

Forró universitário: Surge a partir de 1975 (1 a. fase), mas consolidou-se na década 

de 90 (2 a . fase). É fruto da junção do forró tradicional com os ritmos pop e rock . 

A fusão da linguagem regional do forró com a linguagem da música popular 

urbana, mixando os atributos e valores do rock e do forró tradicional. O novo estilo 

do forró ganhou adeptos e apreciadores, principalmente, das classes média, alta, 

ou seja, muitos universitários, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Belo Horizonte e demais capitais do Nordeste. Atualmente, é reconhecido pela 

indústria cultural como forte produto comercial e gerador de sucesso. Geralmente, 

os artistas freqüentam os programas de televisão de cunho nacional e tem forte 

presença no rádio.  

Forró eletrônico: A partir do início da década de 90. A principal característica é a 

linguagem estilizada, eletrizante e visual. Com muito brilho e iluminação, 

empregando equipamentos de ponta, tecnologia, com maior destaque para o 

órgão eletrônico – que aparentemente “substituiu” a sanfona – ainda apresenta a 

guitarra, o saxofone. Inspira-se na música sertaneja romântica ( country music ), no 

romantismo exagerado, denominado de “brega” e ainda na axé music . As bandas 

são compostas, em média, por dezesseis integrantes, todos jovens, incluindo 

músicos e bailarinos.  

______________________________  

Fonte: SILVA, Leandro Expedito. Forró no asfalto : mercado e identidade 

sociocultural. São Paulo: Annablume, 2003.  
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Contudo, a invenção e a inserção do forró no universo do mercado musical brasileiro ocorreram a partir 

da década 1940, por iniciativa de Luiz Gonzaga – que começou sua carreira artística tocando em bailes e 

rádios do Rio de Janeiro:  

Para alcançar o sucesso, Luiz Gonzaga sabiamente planejou e utilizou estratégias de marketing com o 

objetivo de consolidar o gênero e incrementar a vendagem de produtos, como shows e discos. Luiz 

Gonzaga é considerado um ícone do forró, por ser um dos principais artistas consagrados do gênero, 

apresentar uma obra marcante e de qualidade incontestável e possuir uma biografia repleta de fatos 

interessantes (SILVA, 2003, p. 71).  

Em leituras teóricas sobre a Folkcomunicação evidenciamos o “comunicador de folk” (BELTRÃO, 2004, 

p.80) que, seguramente, podemos denominar o Luiz Gonzaga, pois o mesmo tinha prestígio na 

comunidade; fazia exposição de suas idéias e músicas através do sistema de comunicação social; tinha 

freqüente contato com fontes externas autorizadas de informação; possuía arraigadas convicções 

filosóficas, sociais, à base de suas crenças, costumes e cultura; mobilidade – ou seja, pondo-se em contato 

com diversos grupos. Portanto, Luiz Gonzaga foi um agente comunicador de folk. Beltrão já o tinha citado 

em seu livro, na parte “O Sistema da Folkcomunicação”: “(...) desenvolveram e desenvolvem sua 

capacidade de liderança, pregadores como padre Cícero e frei Damião, cantadores e violeiros, poetas-

folhetistas e glosadores, compositores populares como Luiz (Lua) Gonzaga e os sambistas dos morros 

cariocas, jornalistas e radialistas das pequenas emissoras interioranas” (BELTRÃO, 2004, p. 81).  

Luiz Gonzaga: “Rei do Baião” e líder folk  

Através do forró, Luiz Gonzaga assumiu a postura de fazer chegar junto aos migrantes nordestinos, 

consumidores em geral, principalmente, das classes sociais emergentes, o ritmo dançante. Segundo 

Leandro Expedito Silva (2003) com isso, Luiz Gonzaga foi denominado o “porta-voz do Nordeste”2.  

Luiz Gonzaga, o “ícone do forró” ou como muitos denominam, “rei do baião”, foi, sem dúvida, o precursor 

do gênero forró difundido pela indústria fonográfica e cultural. Conhecendo um pouco sobre sua vida e 

obra, é fácil compreendermos por que ele é o principal responsável pela difusão do forró. Segundo a 

antropóloga Letícia Vianna (1996, pp. 47-48), a trajetória de Luiz Gonzaga está dividida em quatro formas: 

“a vida antes da vinda para o Rio de Janeiro, os anos de ascensão, a invenção do baião e o ostracismo nas 

grandes cidades, o retorno e sua consagração”.  

Luiz Gonzaga nasceu em Exu, sertão de Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. Era o segundo filho, 

dos nove do casal Januário e Santana. Foi educado como tantas outras crianças pobres do interior 

nordestino. Trabalhava na roça para ajudar os pais e colaborava na oficina do pai que consertava 

sanfonas, além de acompanhá-lo nas festas populares dos finais de semana, pois Januário também era 

sanfoneiro e muito requisitado “pelas redondezas”.  

Na oficina, Luiz Gonzaga demonstrava suas habilidades e o gosto em ser músico. Segundo a biógrafa 

Dominique Dreyfus (1996, p. 63) menciona que “desde menino *ele+ era fascinado por Lampião. Tanto 

que, no Rio de Janeiro, acatou a indumentária do cangaceiro como roupa de palco, para simbolizar o 
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Nordeste que queria representar”. Em 1930, Luiz Gonzaga deixou a família para se alistar no Exército, em 

Fortaleza (CE), motivado pela conquista de sua independência financeira em relação aos pais.  

Sua permanência no Exército durou 9 anos, onde percorreu vários estados do Brasil. Encerrou sua carreira 

em Minas Gerais. Ao sair das Gerais foi para o Rio de Janeiro, onde deveria tomar um navio com destino a 

Recife. No porto foi recepcionado por um soldado que o levou para conhecer o mangue, o ambiente do 

porto, prostitutas, entre outros. Ao conhecer os bares, observou que a maioria tinha seus próprios 

conjuntos e o músico não tinha contrato, tocava na calçada. Então, ele decidiu ficar por ali mesmo e 

ganhar a vida com sua sanfona de marca Herner branca, oito baixos. Começou na esquina da calçada do 

mangue.  

Ao chegar ao Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga teve de tocar em portas de restaurantes, cabarés, dancings, 

gafieiras do mangue e zonas de prostituição, onde executava todo tipo de música, tais como: valsa, tango, 

bolero, polca, mazurca e todos os estilos dançantes de origem estrangeira. Na década de 40, a cultura 

musical da cidade do Rio de Janeiro era muito diversa. Pela capital carioca passava-se música de tradição 

européia, norte-americana, africana e também música de origem rural. Luiz Gonzaga, já com sucesso 

garantido, sobretudo, nos restaurantes, alguns desses freqüentados por turistas, agendou suas atividades 

da seguinte forma: tocava para os turistas na hora do jantar e à noite nas gafieiras (SILVA, 2003, p. 80).  

Iniciou tocando foxtrotes e blues , depois obteve dinheiro suficiente para comprar uma sanfona de cento 

e vinte baixos. A essa altura “já apresentava-se em emissora de rádio nos programas de calouros, porém 

obtendo notas inferiores, mas nunca foi gongado” (VIANNA, 1999, p. 50). Participou também como 

músico do programa de calouros apresentando por Ari Barroso, na Rádio Nacional , e executou a canção 

“Vira e mexe”, no qual obteve nota máxima.  

Um certo dia, tocando em um bar, um grupo de jovens cearenses perguntou-lhe por que ele não tocava 

alguma coisa do seu “pé-de-serra” (SILVA, 2003, p. 81). Luiz Gonzaga voltou para casa e compôs a canção 

“No meu pé-de-serra” e, a partir daí, passou a dedicar ao estilho nordestino: baião.  

Desde as primeiras gravações, Luiz Gonzaga sempre contou com a parceria de Zé Dantas e Humberto 

Teixeira. Depois de contratado para tocar nos programas de rádio, saiu do morro e foi morar no Catete. 

Nessa época já planejava sua carreira com muita clareza, principalmente, com visão de mercado, como 

um homem de negócios. Sua primeira estratégia como produtor musical foi criar um estilo próprio, uma 

marca para seu produto. Segundo Silva (2003, p. 81) esse estilo foi denominada de “xamego”.  

Influenciado pela política nacionalista em valorizar a cultura regional, ele decidiu explorar o cancioneiro 

popular nordestino, contando com o apoio do advogado cearense Humberto Teixeira, autor de várias 

letras de suas músicas. Com essa parceria, Luiz Gonzaga criou mais uma marca para a sua música, o que 

passaria a ser chamado de “baião” – gênero este que surgiu efetivamente a partir do lançamento da 

canção de mesmo nome, de autoria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga (SILVA, 2003, p. 81):  

Eu vou mostrar pra vocês  

Como se dança o baião  

E quem quiser aprender  
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É favor prestar atenção  

Morena chegue pra cá  

Bem junto ao meu coração  

Agora é só me seguir  

Pois eu vou dançar o baião  

Que baião...  

Mas que baião...  

Eu já dancei balance  

Xamego, samba e xerém  

Mas o baião tem um quê  

Que outras danças não têm  

Quem quiser só dizer  

Pois eu com satisfação  

Vou dançar cantando o baião  

Baião...  

Mas que baião...  

Eu já cantei no Pará  

Toquei sanfona em Belém  

Cantei no Ceará  

E sei o que me convém  

Por isso eu quero afirmar  

Com toda convicção  

Que sou doido pelo baião.  

O próprio Luiz Gonzaga (apud ÂNGELO, 1990, p.53-55) considera-se como responsável maior pela criação 

do baião, enquanto gênero musical:  

Antes de mim o baião já existia, só que de forma ainda indefinida. Era conhecida como “baiano” em 

algumas regiões do Nordeste. Quer dizer, o baião em sua forma primitiva não era um gênero musical. Ele 

existia como uma característica, como uma introdução dos cantadores de viola. Era um ritmo, uma dança. 

Antes de afinar a viola, o cantador faz uma introdução (...) começava a cantar e logo falava: ‘agüenta lá 

meu baião/ Que eu agüento aqui o teu rojão'. Rojão, por exemplo, foi uma criação do Jackson do 

Pandeiro. Rojão também é uma coisa do cantador. Se é que essas coisas (baião e rojão) ainda não tinham 

sido definidas, faltava uma definição musical. Então nós, eu e o Jackson do Pandeiro, definimos, 

urbanizamos, aprimoramos essas coisas.  

Como dança popular o baião foi muito apreciado durante o século XIX no Nordeste brasileiro. Os pares, 

ao dançarem, improvisavam com habilidade os pés velozes e movimentos corporais. Eram permitidos o 

sapateado, as palmas, as “umbigadas”, os meneios e o uso de castanholas ou estalos de dedos (SILVA, 

2003, p. 82). Em 1944, o baião foi modificado por Luiz Gonzaga alcançado sucesso nacional.  
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Segundo Dominique Dreyfus (1996, p. 12):  

Outros gêneros musicais surgiram espontaneamente. No caso do baião houve um real planejamento, uma 

intenção de lançar no Sul e em todo Brasil, de forma estilizada, adaptada ao paladar urbano, a música 

nordestina da qual o ritmo essencial escolhido para esta estilização foi o do baião. E isso tudo partiu da 

cabeça de Luiz Gonzaga.  

Baião e a Indústria Cultural  

Luiz Gonzaga tinha como estratégia de rótulo para a música ou dança que produzia, uma marca 

registrada, dinamizando assim a sua carreira artística. “Primeiro inventou o xamego, depois o baião, o 

xaxado – rótulo para dançar inspirado na dança solitária dos cangaceiros de Lampião” (VIANNA, 1999, p. 

56). O baião foi o que mais fez sucesso, chegando a ser executado também no exterior em diversas 

versões, inclusive na língua japonesa (SILVA, 2003, p. 83).  

Contudo, mesmo convidado para tocar nos melhores clubes, cinemas e programas de rádio, havia alguma 

resistência por parte da classe média, que criticava Luiz Gonzaga, principalmente, pelo forte sotaque, 

denominado de “carregado”. A solução encontrada foi entregar suas canções para outros intérpretes. 

Mais tarde, inciando pelo Nordeste, Gonzaga tornou-se aceito e começou a tocar em todo o Brasil (SILVA, 

2003, p. 83).  

Através da trajetória de Luiz Gonzaga, não temos dúvida de que o projeto musical vai ao encontro dos 

objetivos da indústria cultural: “apropriar-se da cultura tradicional e transformar, ou melhor, lapidar e 

vendê-la como um novo produto musical sedutor” (SILVA, 2003, p. 83).  

Luiz Gonzaga consolidou-se como cantor, produtor e empresário de sua obra e atuação. Por isso, tinha 

como fonte de inspiração as manifestações populares de sua região. Em seu depoimento, a biógrafa 

Dominique Dreyfus diz que ele tratava a música como produto, como se pode ver a seguir nas próprias 

palavras de Gonzaga (SILVA, 2003, p. 84):  

Se você der uma vestimenta digna e lançar um produto seu, não acontece nada com você. É muito 

comum o pessoal falar: ‘Ah, mas esse sucesso de fulano eu conheço desde menino. Isso existia mesmo, 

mas e o resto? A nova letra?' (...) A pessoa não deve matar o tema, deve melhorá-lo (apud DREYFUS, 

1996, p. 121).  

Essa postura de Luiz Gonzaga, como senhor do mercado cultural, permitiu uma maior aproximação da 

indústria cultural e da mídia do eixo Rio-São Paulo com a cultura popular nordestina. Houve o “despertar” 

por parte da indústria. Com isso, a música regional vai permitir a inclusão de novos artistas.  

Música Regional Nordestina  

Na década de 50 houve um grande impulso na música regional possibilitando a inclusão de novos artistas 

nordestinos, com grande destaque para Jackson do Pandeiro, que fez muito sucesso cantando cocos e 

emboladas (SILVA, 2003, p. 85).  
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O baião, então já consolidado como fenômeno de massa, foi bastante cultivado por todas as classes 

sociais. Como outros produtos da indústria, também ocorreu uma segmentação para seu consumo final: 

vários intérpretes e instrumentistas que cantavam e tocavam para as camadas médias e altas em cassinos 

e boates inseriam peças de baião em seus repertórios, e o povo dançava: a grã-fina nas boates e o pé-de-

chinelo nas gafieiras (DREYFUS, 1996, p. 71).  

Diante do grande sucesso, Luiz Gonzaga tornou-se ídolo e obteve o título de “Rei do Baião”; Humberto 

Teixeira, de “Doutor do Baião” (o que lhe proporcionou uma vaga na Câmara Federal); e Carmélia Alves, 

de “Rainha do Baião” (SILVA, 2003, p. 85).  

Aproveitando o auge de Luiz Gonzaga, outros segmentos da indústria e também do comércio, bem como 

políticos e empresas, utilizaram a fama do artista para difundir seus produtos. Por isso, o laboratório 

Moura Brasil, contratou Luiz Gonzaga para fazer uma turnê por todo o país, levando a marca dos produtos 

pelas principais capitais. Ao término desse contrato, a distribuidora de petróleo Shell firmou convênio 

com Gonzaga, colocando um caminhão à sua disposição. Assim, o cantor pôde viajar por todo o Brasil, 

principalmente, nas regiões interioranas.  

Por se tratar de um artista bastante conhecido, em todo o território nacional, foi convidado para 

participar da campanha presidencial de Getúlio Vargas. Em meio a apresentações e negócios, Luiz 

Gonzaga ainda gravava dois discos por ano, em fevereiro – carnaval – e outro em junho – período de festa 

junina. Era um artista com visão comercial, marketing de si mesmo:  

(...) além de utilizar os veículos de comunicação e se associar às empresas, Gonzaga desenvolve, como 

estratégia de afirmação do seu trabalho, uma estreita ligação com a Igreja do Nordeste, já que era 

profundamente cristão, e também com as oligarquias tradicionais, fato que muito inibiu uma postura 

crítica do seu trabalho (ALBUQUERQUE, 1999, p. 154-155).  

Em 1964, Luiz Gonzaga já era uma grande referência para muitos aspirantes da música nordestina e fazia 

questão de apadrinhar todos que o procurassem. Até então, não havia uma definição clara sobre o que 

era o forró. Quando se pronunciava a palavra forró, era para se referir a uma festa com dança. Aos 

poucos o termo foi sendo designado como um gênero musical (SILVA, 2003, p. 86), assim como outras 

músicas populares nordestinas (coco, xote, xaxado, maracatu, baião) (VIANNA, 1999, p. 60). Luiz Gonzaga 

foi um “líder-comunicador de folk” que soube traduzir através das palavras argumentos que 

sensibilizavam a todos.  

O retorno e a consagração de Luiz Gonzaga se deram nos fins da década de 60, por conta da aproximação 

dos jovens da classe média com a cultura popular. Com tudo isso, em 1975, a música nordestina se 

consolidou no mercado brasileiro apresentando mais uma vez Luiz Gonzaga como interlocutor dessa nova 

fase de forró (SILVA, 2003, P. 87).  

Neste sentido, o caráter tradicional e o moderno mesclam-se no projeto musical de Luiz Gonzaga. O 

tradicional afinado com o público, enquanto o moderno refere-se ao mercado, aos produtos urbanos e 

industriais (SILVA, 2003, p. 87). Ainda segundo Silva (2003, p. 87) ainda neste “duelo” entre o mundo 

urbano e o rural, “o baião foi a música mais apropriada para consolidar o novo e o velho, sua 
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instrumentalização e a rapidez do abrir-e-fechar da sanfona proporcionaram divertimento a todas as 

classes sociais”.  

Depois do “Movimento Tropicalista”, Luiz Gonzaga foi influenciado e começou a introduzir nas suas 

músicas algumas expressões de modernidade: “Paulo Afonso e Algodão” – músicas que exaltavam a 

política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, como via de solução para os “problemas do 

Nordeste”.  

Por fim, o Nordeste saudoso de Gonzaga, presente na “terra seca”, no sertão, na personalidade criativa 

voltada para a cultura tradicional, acaba sendo oposição à música estrangeira. E hoje, contamos com mais 

um novo fenômeno, o forró eletrônico.  

Forró Eletrônico  

O forró eletrônico é contemporâneo da segunda fase do forró universitário. Ele surgiu em 1993 e se 

inspira na música sertaneja romântica ( country music ), no romantismo dito brega e na axé music . As 

bandas de forró eletrônico são compostas por músicos, bailarinos e dezenas de integrantes.  

A linguagem do forró eletrônico é estilizada, eletrizante e visual. Os shows apresentam muito brilho, 

iluminação, teatrilização. São empregados nas gravações e apresentações equipamentos de ponta, com 

maior destaque para o órgão eletrônico – que tenta substituir a sanfona – além da guitarra, saxofone, 

baixo, teclados, bateria, percussão. Em síntese, de acordo com Leandro Expedito Silva (2003, p. 110) 

trata-se de um “forró-tecno”.  

Existem em média aproximadamente mais de 600 bandas de forró em todo o Brasil (SILVA, 2003, p. 112). 

Sendo, em sua grande maioria criada, produzida no Nordeste brasileiro, reforçando a indústria cultural 

regional. As principais bandas são: “Mastruz com Leite”, “Limão com Mel”, “Magníficos”, “Banda 

Líbanos”, “Calypson”, “Calcinha Preta”, “Noda de Caju”, “Forró Saborear”, “Forró Balancear”, “Aviões do 

Forró”, “Caviar com Rapadura”, “Cavalo de Pau”, etc, etc.  

O forró eletrônico, como vem sendo denominado desde a sua origem, década de 90, está associado ao 

autêntico forró tradicional. Para compreendermos esse novo estilo de forró é importante recapitularmos 

a trajetória do forró tradicional, tendo em vista que este permaneceu na mídia até 1990, antes da morte 

de Luiz Gonzaga em 1991 (SILVA, 2003, p. 112).  

Com a morte de importantes forrozeiros tradicionais – Lindu, do Trio Nordestino; Jackson do Pandeiro; 

Luiz Gonzaga – o forró ficou desaparecido da mídia completamente. Paralelo a isso, os veículos de 

comunicação divulgavam exaustivamente a música sertaneja.  

Diante disso, é possível compreendermos que um dos fatores da origem desse novo forró está ligado à 

morte do principal líder do gênero: Luiz Gonzaga. Segundo Leandro Expedito Silva (2003, p. 113) como 

houve uma exclusão do forró tradicional por parte da mídia, a saída foi reorganizar o estilo tradicional, 

utilizando o critério tecnológico-publicitário, que inovou o antigo produto e recriou-o através da lógica do 

mercado, explorando e estimulando a atenção do consumidor. O novo forró foi criado a partir do forró 
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tradicional, mas incorporando conceitos de outros gêneros musicais ( axé music , música sertaneja e 

pagode):  

As bandas desse forró pós-moderno surgiram com a maquiagem do romantismo brega e o apelo sensual. 

Elas foram incorporando em seu repertório tanto atributos da música romântica, quanto letras 

satirizando alguns personagens do cotidiano e regravações de músicas de artistas tradicionais com ritmo 

e arranjos atuais (SILVA, 2003, p. 113).  

Nessa situação, houve uma mudança na maneira de ver o forró. O empresário cearense, Emanoel Gurgel, 

lançou a banda Mastruz com Leite , colocando no palco dançarinas atraentes, instrumentos eletrônicos, 

arranjos modernos, seguindo as tendências do que se ouvia no rádio e em outros meios de comunicação, 

além de fazer uma divulgação maciça (SILVA, 2003, p. 114). Eis que surge como estratégia da indústria 

cultural regional o forró eletrônico difundido pela mídia: o rádio.  

Considerações finais  

No Nordeste, a identidade cultural é algo orgânico, natural, espontâneo. Há muitas particularidades, 

singularidades. É uma identidade relacional e ao mesmo tempo, segmentada. Portanto, as identidades 

sejam elas nacionais, regionais ou locais, apresentam vínculos com a história, a cultura, os costumes, os 

hábitos daquele povo. “(...) as identidades, como as narrativas, têm muitos pontos de partida. Daí, 

certamente, a fluidez com que as várias identidades aparecem no cenário sócio-cultural” (DA MATA, 

2004, p. 24-25).  

É nesse contexto que se apresenta o forró, seja ele tradicional ou eletrônico. Os nordestinos fortalecem 

essas manifestações a partir do momento que consomem seus diversos produtos e sub-produtos, 

participam das festas, escutam as músicas através do rádio, utilizam o DVD de shows como 

entretenimento, etc. A musicalidade do povo nordestino é uma marca identitária. O forró é uma marca 

que delimita a região Nordeste e o identifica perante outros espaços brasileiros. Severino Lucena Filho 

(2007) afirma que a identidade é uma construção social, e não um dado acabado. É âmbito de 

representações. “A identidade regional é uma edificação mental” (2007, p. 52).  

Luiz Gonzaga, o “reio do baião” foi um líder folk. Através de sua personalidade, atuação cultural, social, e 

também política (junto aos governantes da época), o Nordeste teve ainda mais visibilidade e suas 

problemáticas foram notórias. Os migrantes nordestinos sempre foram audiências das músicas de Luiz 

Gonzaga, assim como hoje, do forró eletrônico. Esse público identificado que participa dos shows nas 

periferias das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que consomem os produtos do forró, 

assistem aos programas massivos como “Domingão do Faustão”, “Domingo Legal”, “O Show do Tom”, 

com presença constante das bandas, podem ser considerados “audiência Folkmídia” – a mídia, 

mediadora, das manifestações identitárias.  

Hoje, o for all convive com muitas variáveis. Os espaços são diversos, segmentados e ao mesmo tempo 

em que temos o forró tradicional, também temos o forró eletrônico com todas as suas novidades e seus 

modismos. Um bom exemplo disso é o trio-elétrico da banda “Aviões do forró” presente nas micaretas – 

carnaval fora de época – em muitas capitais nordestinas, como Natal e Fortaleza. Nesse espaço se mistura 
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o carnaval estilizado com o forró eletrônico em ritmo de axé baiano. É uma mistura singular e também 

espaço de experimentação. Esse público folkmidiático, digamos assim, é um público que experimenta 

todas as evoluções e fusões culturais. Desejam e anseiam por novidades. Restam-nos apenas acompanhar 

e investigar ainda mais os fenômenos a percebermos o que realmente vai ficar para história! 
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1 Fragmento da Tese de Doutorado, Somzoom Sat: do local ao global . Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social. Universidade Metodista de São Paulo. Nov. 2005. Orientação: Profa. Dra. Anamaria 

Fadul. 

2Como “porta-voz do Nordeste”, Luiz Gonzaga tornou-se, através de sua música, referência em todo o 

país, chegando a ponto da música “Maringá”, composta por Joubert de Carvalho, ser adotada como nome 

de uma cidade no Paraná. Hoje, a cidade de Maringá é uma das principais do estado, e é conhecida 

nacionalmente pelo seu desenvolvimento econômico e tecnológico (SILVA, 2003, p. 79). 
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