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O fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria imporia métodos de 

reprodução, que por sua vez, tornam inevitável a disseminação de bens padronizados 

para a satisfação de necessidades iguais. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 100). 

  



 

RESUMO 

 

A presente pesquisa de mestrado buscou compreender como uma antiga manifestação cultural 

e festiva das classes populares brasileiras, denominada em meados do século XIX de forrobodó, 

e hoje de forró. Transformou-se, a partir do século XX, numa potente mercadoria a serviço do 

que Adorno e Horkheimer conceberam por indústria cultural. No Brasil, especialmente a partir 

dos anos 90, desenvolveu-se no Ceará uma específica indústria cultural do forró, presente em 

Fortaleza até hoje, fazendo com que a pesquisa em torno desse objeto merecesse uma 

investigação mais apurada. Além da finalidade geral, buscou-se identificar se tal conceito dos 

pensadores alemães se aplica à realidade brasileira e se existem contradições entre a grande 

indústria cultural e as vivências de professores de dança e músicos que sobrevivem do seu 

trabalho autônomo com forró. Para atingir esses objetivos, procurou-se exaurir possíveis 

determinações do objeto por meio das seguintes premissas categóricas: artístico-estética, 

filosófico-sociológicas e empíricas. Assim, realizou-se ampla revisão de literatura; buscando a 

etimologia do conceito forró e sua significação sociocultural através do espaço-tempo 

brasileiro; recortou-se a percepção do forró nas categorias manifestação artística e experiência 

social; realizou-se entrevistas semiestruturadas com professores de dança e músicos que vivem 

do seu trabalho autônomo com forró. Constatou-se o predomínio dessa indústria cultural em 

megaeventos populares, nos meios de comunicação de massa e no imaginário coletivo geral de 

Fortaleza. Entretanto, existem também outras formas de experimentar o forró que foge desse 

padrão estético e desse entretenimento conspícuo. Pequenas casas de show, bailes temáticos de 

dança de salão, eventos anuais promovidos inclusive pelos trabalhadores entrevistados mostram 

que as contradições entre a indústria cultural hegemônica e as classes populares são assimiladas 

de inúmeras formas. 

      

Palavras-chave: Indústria cultural. Forró. Filosofia. Sociologia. Arte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This master's research sought to understand how an ancient cultural and festive manifestation 

of the Brazilian popular classes, called in the mid-nineteenth century forrobodó, and today 

forró, became, from the twentieth century, a potent commodity at the service of what Adorno 

and Horkheimer conceived by cultural industry. In Brazil, especially from the 90s onwards, a 

specific cultural forró industry was developed in Ceará, present in Fortaleza until today, making 

the research on this object worthy of a more detailed investigation. In addition to the general 

purpose, we sought to identify whether such a concept by German thinkers applies to the 

Brazilian reality and to realize if there are contradictions between the great cultural industry 

and the experiences of dance teachers and musicians who survive from their autonomous work 

with forró. To achieve these objectives, we sought to exhaust possible determinations of the 

object through the following categorical premises: artistic-aesthetic, philosophical-sociological 

and empirical. Thus, we carried out a wide literature review; we sought the etymology of the 

forró concept and its sociocultural significance through the Brazilian space-time; we cut the 

perception of forró in the categories of artistic expression and social experience; we carried out 

semi-structured interviews with dance teachers and musicians who live from their autonomous 

work with forró. The predominance of this cultural industry was found in popular mega-events, 

in the mass media and in the general collective imagination of Fortaleza. However, there are 

also ways to experience forró that escape this aesthetic pattern and conspicuous entertainment. 

Small concert halls, themed ballroom dancing balls, annual events promoted even by the 

interviewed workers, show that the contradictions between the hegemonic cultural industry and 

the popular classes are assimilated in countless ways. 

 

Keywords: Cultural industry. Forró.  Philosophy. Sociology. Art.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o amadurecimento das relações de produção capitalistas ao redor do mundo, 

industrializar todo tipo de desejo humano tornou-se fundamental para a manutenção 

hegemônica da classe dominante sobre o conjunto da classe trabalhadora, dentre eles os 

produtos e serviços formativos da cultura humana (artística, científica, filosófica, etc.). A 

percepção dessa tendência ao fetichismo da mercadoria cultural cada vez menos trágica, mais 

padronizada e cada vez mais domesticadora/adestradora da autonomia esclarecida humana pós 

século XX fez com que tal fenômeno filosófico-sociológico fosse sintetizado na expressão 

indústria cultural (Kulturindustrie) através da clássica obra Dialética do Esclarecimento de 

Adorno e Horkheimer (1985), publicada pela primeira vez em 1947. 

Tendo como base o conceito de indústria cultural, a presente pesquisa de mestrado 

visou compreender como o fenômeno de massas sintetizado como “forró” se modificou ao 

longo da história brasileira, desde a concepção preconceituosa da elite colonial brasileira ao 

significá-lo como forrobodó/baile reles popular, na primeira metade do século XIX, até se 

tornar uma indústria cultural cearense produtora de feitiços mercadológicos ao consumo 

massificado bem como num objeto de consumo conspícuo distintivo de classe para a burguesia 

no século XX e XXI.    

Duas questões-chaves balizaram o percurso estratégico acerca do fenômeno –

indústria cultural cearense do forró – escolhido a ser pesquisado:  

a) o que fez uma realidade comum e festiva das senzalas, das “casas de reboco” 

rurais e das favelas urbanas brasileiras modificar seu caráter inicial de ser um 

encontro gratuito, familiar e comunitário, regado a muita dança e música, para 

tornar-se um fenômeno pago, laboral e um específico produto industrialmente 

padronizado ao consumo das massas?  

b) o que fez tal manifestação popular transformar-se num mercado altamente 

lucrativo, na década de 90 do século passado, protagonizado pelo empresário 

Emanoel Gurgel e sua ampla cadeia produtiva – que transferiu parte do eixo 

produtivo da indústria cultural e fonográfica do eixo Rio-São Paulo para o Ceará 

(PEDROZA, 2001, p. 5); que desenvolveu tanto tecnologicamente um novo “forró 

eletrônico/estilizado” quanto economicamente uma madura indústria cultural 

cearense (CARVALHO, 2007, p. 608), uma “indústria cultural específica no Ceará” 

(FEITOSA, 2008, p. 5) – a tal ponto de tornar-se num fenômeno consumista de 
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milhões de pessoas até sua atual suprassunção1 nas megaempresas/artistas Wesley 

Safadão e Xandy Avião? 

Nesse sentido, organizamos nossa pesquisa da seguinte maneira. Inicialmente, 

apresentamos breves noções ocidentais de arte e estética, desde a filosofia grega antiga à ciência 

moderna, salientando o contraste da importância que a arte teve para a formação sociocultural 

humana e o desprezo da ciência platônica, aristotélica e moderna pela arte como categoria de 

menor escalão no panteão do conhecimento. Apresentamos a visão de vários autores, bem como 

dos principais ou mais citados pensadores da Grécia antiga (Platão e Aristóteles), em que 

contrastaremos ao longo da pesquisa: Platão ao enxergar a arte apenas como mimesis da verdade 

inessencial das coisas, como brincadeira sem seriedade e destruidora da inteligência dos 

ouvintes – embora música e ginástica fossem disciplinas obrigatórias à paideia sofocrática 

platônica; e Aristóteles por retirar do âmbito da arte seu caráter de ciência, uma vez que esta 

era ontologicamente necessária ao homem enquanto que aquela era apenas possível a ele, por 

isso, dispensável à intelectualidade do homem livre, devendo estar restrita ao âmbito 

subserviente da produção prática (trabalho manual/técnico), própria da categoria de classe 

mercenária/escrava e indigna de ser executada pelo homem político grego. Na pseudorepública 

grega determinada pela separação entre trabalho manual e intelectual, demonstramos como essa 

concepção sobre a arte faria parte da produção manual/técnica/artesã (própria do 

escravo/mercenário) enquanto que a filosofia e a ciência fariam parte das ciências cognoscitivas 

e práticas (própria do homem livre). 

Mais à frente, fundamentamos teoricamente nossa pesquisa segundo a ótica 

epistemológica do materialismo histórico-dialético de Marx, desde Zenão e outros pensadores 

até Hegel e Marx. Fizemos um breve resgate da historicidade do conceito de dialética, desde 

Zenão, outros pensadores e Hegel, até expor com maior detalhe o método dialético em Marx. 

Posteriormente, expomos as categorias exteriorização, estranhamento, trabalho e fetiche da 

mercadoria marxianas com o fito de perceber como a indústria cultural materializa tais 

categorias em seus produtos e serviços. Buscamos compreender historicamente maiores 

universalidades e particularidades acerca do forró enquanto um fetiche consumista para a 

                                                           
1 Os conceitos de “suprassumir/suprassunção”, neologismos cunhados pelo finado padre cearense Paulo Meneses, 

serão utilizados nesse trabalho como melhores traduções proximais do complexo conceito alemão hegeliano 

aufheben/aufhebung, significando a um só termo “negar, conservar e elevar”, sendo fonética e semanticamente 

associados aos prefixos: “[...] supra (elevar, ir além, ultrapassar) + assumir (conservar, manter para si) + sumir 

(negar, desaparecer).” (MORAES, 2001, p. 60). Logo, por justaposição, os vocábulos “supra” + “assumir” + 

“sumir” deram sentido ao neologismo “suprassumir”.  
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ilusória alegria das massas, bem como os constantes choques espoliadores, desumanizantes e 

alienantes vividos por quem vive do trabalho formativo e educativo com forró.  

Em seguida, fizemos a conceituação da categoria indústria cultural segundo Adorno 

e Horkheimer e outros autores e depois a relacionamos com a realidade brasileira pós-cabralina 

para nos auxiliar na significação do que alguns autores configuram como uma indústria cultural 

do forró própria do Ceará (PEDROZA, 2001; CARVALHO, 2007; FEITOSA, 2008; COSTA, 

2012; LIMA, 2016). Fizemos um breve resgate do período pós-cabralino, colonial e imperial 

brasileiro. Depois fizemos um recorte do período republicano do final do século XIX até os 

tempos atuais, conjugando fatores econômico-políticos fundamentais para se compreender a 

realidade brasileira engendradora da polissemia do fenômeno forró. Assim, buscamos descobrir 

qual a ipseidade do conceito de forró, o determinante diferencial que o faz ser singular enquanto 

um objeto próprio de estudo e não outro termo/conceito (embora nas considerações finais 

concluíssemos que o termo “forrós” fosse mais apropriado, porém por motivos didáticos não o 

adotamos). De início, percebemos o quão polissêmico ele se mostrou, tanto pela historiografia 

escrita quanto oral, sintetizada em vários trabalhos científicos. Desde sua etimologia, às suas 

diversas origens antropológicas e culturais, às suas materializações e adaptações na realidade 

brasileira, houve um longo percurso de vastas significações e incorporações de outros estilos 

de dança e de música, internacional e nacional, inclusive de exportação do fenômeno, gerando 

novas apropriações. Elencamos uma série de significações possíveis em torno da categoria 

forró, dividida basicamente sobre um duplo-prisma analítico: enquanto uma manifestação 

artística e uma experiência social. Manifestação artística por ser um ato humano que exterioriza 

a linguagem artística, com prevalência à cênica, à dançante e à musical, através de suas 

derivações sinonímicas – como “arrasta-pé”, “forrobodó”, “forrobodança”, “samba”, “for all” 

–, rítmicas – como “coco”, “embolada”, “pagode”, “xote”, “xaxado”, “baião” – e rótulos 

derivados – como “forró pé-de-serra”, “forró universitário”, “forró eletrônico/estilizado”, entre 

outros. E experiência social, por significar tanto o lugar da festa quanto a festa de um lugar, em 

que se realizam experiências de entretenimento, de lazer – com uma banda presencial ou via 

aparelhos tecnológicos reprodutores de música ou de conteúdos audiovisuais, tanto de maneira 

individual ou coletiva – quanto de trabalho, nas mais diversas relações: trabalho professor-

aluno, artista-espectador, produtor cultural-clientes, vendedor alimentício-comensal, etc.  

Demarcamos, também, a monumental burleta de costumes cariocas Forrobodó, 

escrita por Luiz Peixoto e Carlos Bettencourt em 1911, musicada por Chiquinha Gonzaga em 

1912, como importante registro historiográfico do fenômeno forrozeiro. Em seguida, 

analisamos o advento dos gramofones, fonógrafos e rádios que iniciaram a indústria cultural 
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artística brasileira. Depois, analisamos historicamente o desenvolvimento do forró contido 

especificamente na monumental carreira e obra de Luiz Gonzaga, a partir da década de 40 até 

evoluir como um artista-fenômeno de mercado em larga escala. Em seguida, abordamos o 

desenvolvimento do forró pós Luiz Gonzaga, mais precisamente na década de 90, através do 

advento da rede Somzoom Sat do empresário Emanoel Gurgel, tendo hoje como maiores 

representantes dessa indústria cultural cearense do forró os cantores Wesley Safadão e Xandy 

Avião. 

Assim, ao percebermos o que antes era configurado como arte ou reunião festiva, 

denominada “forrobodó/forró”, agora se mostra como insumo capital transformado em produto 

industrialmente estandardizado para satisfazer a sede consumista do entretenimento das massas, 

de maneira planejada e mantenedora destas em permanente estado de ignorância. 

Homogeneizar suas leituras e implodir qualquer resistência crítica individual, não podendo 

fugir da condição de mero comportamento consumidor imediato, seriam finalidades 

fundamentais a esta indústria cultural, dentre várias outras. A dança e a música forró passaram 

agora a ser uma experiência capitalista, na qual o espetáculo performático de uma banda 

musical sobre um palco, com inúmeros instrumentos musicais, coreógrafas desnudas, letras de 

baixo vocabulário e técnica poética e com conteúdos apelativamente repetitivos (álcool-erótico-

diversão) e previsíveis tornaram-se a nova estética do forró produzido atualmente.   

No último capítulo da pesquisa, buscamos investigar que tipos de experiências com 

trabalho formativo e educativo com forró são possíveis de contribuírem para a formação 

cultural (Bildung) ou semiformação (Halbbildung) humana, mostrando as contradições 

existentes entre o forró originário da cultura popular com o forró estilizado promovido pela 

indústria burguesa. Evidenciamos que não é o estilo, o timbre ou o cantor/cantora tocado/tocada 

que definem que a experiência de um forró é formadora ou deformadora da emancipação 

humana ominilateral de um povo, mas sim o conjunto de relações sociais estabelecidas na 

devida experiência (nos devidos processos de ensino-aprendizagem com aulas de dança de 

salão, na relação entre artista-plateia, na livre fruição coreográfica ou vocal dentro da própria 

casa ou num show musical, etc.), que abarca desde o plano individual, ao ofício assalariado ou 

profissional liberal, aos atos do projeto político-pedagógico (PPP) da instituição escolar que um 

professor de educação artística, educação física, dança ou música está associado ou aos 

múltiplos condicionantes econômico-políticos e ideológico-digitais que permeiam o fenômeno 

forrozeiro em sua totalidade.  
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2 BREVES NOÇÕES DE ARTE E ESTÉTICA 

 

Buscar saturar o maior número de determinações objetivas de qualquer fenômeno 

da cultura popular brasileira requer bastante empenho, sobretudo humildade, principalmente 

quando a matéria analisada é uma manifestação também artística. O artista nunca era visto pela 

tradição acadêmica como um produtor de teoria, mas sim um executor de uma técnica, um 

prático. O contributo analítico do cientista e do artista sobre um mesmo fenômeno sempre fora 

conflitivo, não à toa, por exemplo, o desprezo de Platão pelos poetas “imitadores” ao projeto 

sofocrático ático ou o desprezo da ciência moderna pela arte, segundo Flusser.2 Arthur Danto 

(2006, p. 13) falava-nos que a arte, para Sócrates, atuava como espelho anteposto à natureza, 

fornecia duplicações pouco acuradas da aparência das coisas e prestava irrisório benefício 

cognitivo. Dentro dessa ocidental fratura epistêmica entre filosofia, ciência e arte/técnica 

brotava o particular olhar desse trabalho, valorizando tanto o olhar gnosiológico do sujeito 

cientista como do objeto artista ou artístico, almejando estabelecer, a partir dos choques e 

diálogos desses pontos de vistas, uma tentativa metodológica de reconectar o conhecer 

científico e o fazer artístico numa mútua relação dialética e polissêmica, dissolvendo 

hierarquias gnosiológicas e o divórcio aparentemente preconceituoso entre sujeito (científico) 

e objeto (artista/obra de arte), afim de melhor exprimir deduções categóricas acerca do 

fenômeno de massas sintetizado nessa pesquisa como indústria cultural cearense do forró. 

A categoria artística fazia-se necessária como ótica perceptiva do forró pelo fato 

dela ser também um fenômeno produtor da condição humana, para além dos clássicos fatores 

como bipedismo, encefalização, oposição ulnar, laringe descendente, trabalho ou exogamia 

(proibição do incesto enquanto regra fundamentalmente negativa à lei exogâmica na família ou 

como consequência do parricídio obrigatório à sobrevivência da horda familiar primitiva) 

(NAMBA, 2016; CUNHA, 2008). A produção teleológica dos símbolos linguísticos (oral, 

figurativo, cênico, escultural, arquitetônico, escrito, musical, dançante, etc.), umbilicalmente 

conectado à produção do trabalho eram fenômenos que satisfaziam as necessidades do 

estômago e do espírito proto-humano em formação. Karl Marx citava Benjamin Franklin 

quando este se referia ao homem como “a toolmaking animal”3 (MARX. 2017, p. 257); já 

Ernest Fischer (1981), referia-se ao teólogo Tomás de Aquino, por este achar que, na pessoa, a 

                                                           
2 Segundo Flusser (1989, p. 152-153), a ciência moderna, na busca pela verdade, despreza a arte por considerar 

“[...] fictícias as proposições embutidas nas obras de arte. Tal desprezo se articula, por exemplo, na célebre 

afirmativa newtoniana ‘hypothese non figo”. Sobre o conceito “hypothese non figo” newtoniano cf. BARRA, 

1995. 
3 Em língua portuguesa pode ser traduzido como “um animal fazedor de ferramenta”. 
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mão tornava-se o “organum organorum” (órgão dos órgãos) uma vez que o “habet homo 

rationem et manum” (homem possui razão e mão) (FISCHER, 1981, p. 23). Engels, por sua 

vez, também nos dizia que a mão não era apenas o órgão do trabalho, mas também produto dele 

(MARX; ENGELS, [19--], p. 270.). Trabalho e palavra, “[...] foram os dois estímulos principais 

sobre cuja influência o cérebro do macaco foi se transformando em cérebro humano” (MARX; 

ENGELS, [19--], p. 272), superando aquele em tamanho e perfeição. Para Fischer, a linguagem 

surgia juntamente com os instrumentos (FISCHER, 1981, p. 31). 

Flusser (1989, p. 152), a seu modo, dizia que o termo arte (ars) era a tradução latina 

da expressão grega técnica (techné; τέχνη).  

Heidegger (1977, p. 47), entretanto, dizia que os gregos usavam o termo techné 

(τέχνη) para designar a manufatura e a arte e technítis (Τεχνίτης) para artesão e artista. Sua obra 

A origem da obra de arte vai refutar a similitude dos termos techné/ars de Flusser, segundo a 

concepção de arte (τέχνη) na Grécia antiga, nunca significando “a atividade de um fazer” 

(Machen, em alemão), mas “um modo do saber”. Segundo o autor, assimilar o termo techné 

(τέχνη) enquanto sinônimo de manufatura, arte ou qualquer trabalho técnico/realização prática 

no sentido atual, a fim de captar o real sentido de arte na cultura ática antiga, era uma 

interpretação errada e superficial. Argumentaria Heidegger (1977, p. 47) que,  

 
Saber quer dizer: ter visto, no sentido lato de ver, que indica: apreender o que está 

presente enquanto tal. A essência do saber repousa, para o pensar grego, na ἀλήθεια, 

a saber, na desocultação (Entbergung) do ente. Ela suporta e dirige toda a relação com 

o ente. A τέχνη, enquanto experiência grega do saber, é um produzir do ente, na 

medida em que traz o presente com tal, da ocultação para a desocultação do seu 

aspecto”  

 

Os termos gregos ἀλήθεια e τέχνη que aparecem na citação significam 

respectivamente alétheia (verdade) e téchni (arte). 

Assim, arte significava etimologicamente uma técnica, inexistindo arte sem técnica, 

porque a rigor são palavras sinônimas em línguas distintas. Dizem respeito a uma atividade 

manualmente humana, que de tanto manusear desenvolvia uma técnica específica. Logo, 

artesanato, artefato, manufatura, arte, artista, artesão, técnico, beberiam, assim, 

etimologicamente da mesma raiz linguístico-semântica. Portanto, arte era um modo do saber 

desocultador de um ente ao torná-lo presente pela criação/produção de uma obra de arte, 

revelando e escondendo, iluminando e obscurecendo, simultaneamente, a verdade (alétheia) 

que a coisa continha no momento em que poeticamente era formada como resultado do conflito 

entre terra-mundo, conteúdo-forma, no instante em que o traço (Riss) virava forma (Gestalt) 

(DUARTE, 2006, p. 395-396). Ou seja, arte era uma experiência que desocultava a essência 
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misteriosa de uma coisa, alcançando a parte essencialmente verdadeira da coisa, sua alétheia, 

“[...] A arte é, pois, um devir e um acontecer da verdade” (HEIDEGGER, 1977, p. 57). Para 

Heidegger (1977, p. 11), o artista era a origem da obra de arte e a obra era a origem do artista. 

Sustentava ainda que toda obra de arte necessitava de seus respectivos 

“zeladores/contempladores-guardiões” (Bewahrenden) – para salvaguardar (Bewahrung) sua 

verdadeira apreciação ao longo do tempo – bem como de uma condensação (Dichtung) poética 

(Poesie) em qualquer de suas linguagens (escultura, arquitetura, dança, música, etc.) para ter 

estatuto de arte (HEIDEGGER, 1977, p. 53-55; DUARTE, 2006, p. 396-397), ademais, “[...] A 

Poesia é a fábula da desocultação do ente.” (HEIDEGGER, 1977, p. 59). A verdade seria 

artística e a arte, poética, característica essencialmente fundadora da arte.     

À medida que o ser pré-humano usava seu próprio corpo – com ou sem o auxílio 

de sua família primitiva – para obter da natureza a composição orgânica que diária e 

fisiologicamente lhe faltava, tal ser comunitário ia experimentando práticas, com ou sem o 

auxílio de objetos naturais ou de objetos formados por ele, que se aprimoravam em técnicas 

distintas. Ele modificava a natureza à sua volta sem plena consciência de que também se 

modificava e se evoluía. Aos poucos a arte era uma espécie de consequência subjetiva de uma 

técnica bem aplicada sobre uma obra humana específica já formada pelo trabalho. Contemplar 

um pôr-do-sol, um arco-íris (o belo natural) não eram experiências artísticas, mas sim 

experiências estéticas. Para ser uma experiência artística, portanto, o objeto apreciado devia ser 

fruto de uma técnica humana, uma obra humana, ter o estatuto de obra de arte (o belo artístico). 

Tudo o que envolvia um trabalho manual ia desenvolvendo um progresso técnico específico, 

visto que toda prática humana, reiteradas vezes repetida, levava ao seu natural aperfeiçoamento. 

Para Coli (1995, p. 7), na busca pelo estatuto da arte “[...] tantas e tão diferentes são 

as concepções sobre a natureza da arte”. Apresentaremos nesta pesquisa algumas. 

Heidegger4 (1977, p. 62-67) chegava afirmar enfaticamente, por exemplo, que a 

arte fundava a História, na qual o belo pertencia ao autoconhecimento da verdade (das 

Sichereignender Wahrheit). 

                                                           
4 O exercício teórico dessa pesquisa não corrobora com os atos políticos praticados por cada autor postos como 

referência bibliográfica nessa pesquisa, visto que tais atos necessariamente não determinaram a elaboração de 

seus respectivos conceitos. A filiação racista e escravocrata de Platão, a integralista de Cascudo ou a nazista de 

Heidegger, por exemplo, não devem ser confundidos como quem analisa a primazia musical de Mozart ou 

cinestésico-corporal de Pelé, de Michael Jordan ou de Ana Pavlova: a reconhecida excelência com o piano, com 

a bola ou com a dança dos respectivos gênios artísticos independe diretamente de qual partido estiveram filiados 

ou quais reis/ditadores/presidentes defenderam. Nesse sentido, buscamos o rigor do conceito de seus autores e 

não o caráter político de quem o criou, não obstante a brutalidade dos sistemas políticos que alguns colaboraram.      
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Hegel (2001, p. 51), em seu tempo, nos dizia que o produto artístico era uma obra 

humana feita pelo conhecimento humano e por mãos humanas. Rapchan (2019), a seu modo, 

chegava a deduzir como provável única característica genuinamente humana a capacidade 

simbólica. Segundo ela, fatores como, 

 
a racionalidade abstrata, a linguagem semântica, o registro gráfico, os mitos, os ritos 

e a arte estão ausentes tanto das dinâmicas de comportamento dos chimpanzés quanto 

de nossos antepassados mais distantes [...] A ocorrência desse conjunto de fenômenos 

depende da capacidade humana de produzir, elaborar e comunicar símbolos. Essa 

capacidade simbólica implica certo tipo de inteligência e de sociabilidade capazes de 

articular duas operações: a abstração e a associação de elementos usados para 

representar e fixar essa abstração, como ideias, teorias, concepções, imagens e 

palavras. (RAPCHAN, 2019, p. 40, grifo nosso)  
 

Como destacado acima, a arte estava ausente na dinâmica dos comportamentos dos 

chimpanzés quanto dos nossos primatas e hominídeos mais distantes, logo, era forte fator 

evolutivo em transformar um animal irracional em racional.  

Para Abbagnano (2007, p. 81), na Grécia antiga, lato sensu, arte significava todo 

um conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Dizia respeito a uma 

habilidade técnica, uma experiência fundamentalmente prática, que de tanto praticá-la, levava 

ao seu aprimoramento, à sua perfeição. Podia ser a arte do raciocínio, da própria filosofia, da 

poesia, da guerra ou da medicina.  

Platão (2001, p. 293-305), no livro X de “A República”, tecia sua doutrina sobre a 

poesia e a todos que praticavam a mimesis (representação imitativa ou equivalência ótica), 

referindo-se aos imitadores/artistas e tragediógrafos gregos como destruidores da inteligência 

dos ouvintes, espécies de artistas afastados três pontos da realidade, podendo instaurar na alma 

um mau governo, lisonjeando sua parte irracional, sempre pronto a forjar fantasias a uma 

enorme distância da verdade, tornando-se criadores de fantasmas, pois nada entendiam da 

realidade, mas só da aparência desta. Embora o autor ressaltasse a suma importância pedagógica 

inicialmente da música (amansar, harmonizar e dar ordenamento rítmico e virtuoso à 

alma/mente) e ulteriormente da ginástica (robustecer, dar vigor, beleza e saúde ao corpo) na 

formação do caráter infanto-juvenil aristocrático ateniense (PLATÃO, 2001, p. 94-98), atribuía 

o caráter mimético da arte a uma brincadeira sem seriedade. Para ele, um pintor ou um poeta, 

por exemplo, não tinham conhecimentos que valiam nada sobre aquilo que imitavam, 

preocupando-se apenas em reproduzir a aparência do real, em representar equivalências óticas, 

copiando uma já cópia aparente e natural do “mundo das ideias”. Era a terceira face categórica 

da verdade/realidade: a arte/poética imitava as sensações e os fenômenos do mundo aparente 

natural (ciências), que por sua vez imitavam a sabedoria do mundo essencialmente ideal 



 
18 

 

 

(filosofia). A arte era assim mero espelho sensível do real, o qual já era uma expressão da 

verdade invisível e irrepresentável do mundo ideal platônico.  

Aristóteles dividia, segundo Abbagnano (2007, p. 372), o conhecimento em 

ciências teoréticas (cognoscitivas), na qual o objeto era necessário, e em ciências práticas, na 

qual o objeto era possível. Estas ciências práticas se subdividiam em duas: em ciências da 

produção e da ação. Segundo o autor, Aristóteles retirava do âmbito da arte o caráter de ciência 

teorética/cognoscitiva porque esta enquanto tal por si só tinha de ser “necessária” (não podia 

ser diferente do que era) enquanto que a arte não o era. Aquilo que não era teorético pertencia 

ao âmbito do “possível” (pode ser de um modo ou de outro) como ação ou produção. Somente 

o possível, que era objeto de produção, seria objeto da arte (ABBAGNANO, 2007, p. 81). Nesse 

sentido, a escultura e a poética eram arte (possibilidades do ser/saber), mas a lógica ou a física 

não, pois eram necessidades do ser/saber. A arte, portanto, era objeto pertencente ao domínio 

das ciências práticas da produção poética, ou seja, não teóricas, mas meramente práticas. Para 

Aristóteles, a função da arte era a de purificar as paixões humanas por meio do que ele chamava 

de “catarse” da experiência artística trágica, que fazia a mediania entre o excesso e a falta das 

paixões/sentimentos/emoções inerentes à cultura humana, diante do eterno jogo antagônico 

entre vícios e virtudes construtores da moral política do cidadão livre aristocrático ateniense. 

Para Aristóteles (2001, p. 162-165), a música era uma das experiências mais 

agradáveis, fazendo nascer a alegria humana, exercia um poder moral e despertava um 

entusiasmo na alma, não havendo o que melhor imitasse os reais sentimentos da alma do que o 

ritmo e a melodia. Por essas razões, o homem livre da pólis devia ser ensinado na música e pela 

música. Reforçava a citação do deus Museu quando este afirmava que o canto era o maior prazer 

dos mortais. Todavia, não hesitava em chamar os músicos profissionais de vulgares e em definir 

a execução musical como imprópria de um homem livre, a não ser que estivesse embriagado 

ou quisesse divertir-se (ARISTÓTELES, 2001, p. 167; ARISTÓTELES, 1985, p. 274-285). 

Para Aristóteles, os cidadãos deviam dedicar-se à execução musical somente em sua juventude 

de maneira amadora, jamais visando profissionalizar-se, abandonando essa prática na idade 

adulta (CERQUEIRA, 2007, p. 65), pois a profissão de músico degradava o espírito por ser 

uma atividade assalariada; por ser uma atividade manual e técnica, assemelhando-se novamente 

ao artesão e ao escravo (lembremos a tradução latina “ars” para a expressão grega “techné”); 

por ser próxima da atmosfera dos vícios, prazeres e embriaguez; e por ser considerada “pecha 

de efeminação” (CERQUEIRA, 2007, p. 69).  

Aqui, em Aristóteles, já podíamos ver a “natureza sórdida do salário” 

(CERQUEIRA, 2007, p. 72), o caráter mercenário e servil tanto do artista como do seu produto 



 
19 

 

 

(a obra de arte), caso ele sobrevivesse desse ofício, enquanto ideias precursoras de uma arte-

trabalho estranhada e futuramente vendida sob o fetiche da mercadoria capitalista, segundo 

Marx (2010, 2017).  

Aristóteles valorizava a obra do artesão ou do músico, mas não seu fazer manual, 

considerado como labutar em tarefas medíocres, aplicação de esforço em objeto inútil, não 

necessário à gnose. O produto era valorizado, mas não seu produtor, visto que as atividades 

pelas quais se recebessem salários, para Aristóteles, não tinham o objetivo central de 

desenvolver o caráter, as virtudes.  Pela sua finalidade mercenária, não tinha a priori a 

preocupação em elevar científica ou moralmente o ser grego ou sua própria qualidade musical, 

degradando, por conseguinte, o espírito. Inclusive na Grécia antiga chegavam até a proibir 

instrumentos de “alta complexidade” ou “grande preparo técnico” (cítaras, flautas, instrumentos 

de muitas cordas), pois forçavam a boa execução técnica e, por isso, não tendia a aperfeiçoar a 

inteligência (ARISTÓTELES, 2001, p. 166-167). Na Grécia havia uma abrupta e volitiva 

separação entre produção e produto, em que o ideal de belo e de homem livre era ser 

universalmente usuário da arte (techné), nunca exímio produtor dela, desprezando o trabalho 

manual (arte servil) ao exaltar sempre o intelectual (arte liberal).  

Como toda prática tendia ao seu aperfeiçoamento, técnicas acabavam 

desenvolvendo uma gama de oportunidades de exteriorizações humanas, possibilitadas pela 

experiência sensível pessoa/mundo, estabelecendo “gramáticas” específicas das linguagens 

respectivas. Assim, o sentido da audição permitia a música; o da visão, a pintura, a escritura; o 

sentido do tato e da visão, aliada à matéria tridimensional, permitia a escultura, a arquitetura; 

bem como o próprio corpo omnisensorial humano tornava-se um objeto de linguagem cênica, 

hibridizada nas linguagens de teatro, de dança e/ou mesmo de música. Com o passar do tempo, 

a partir do século primeiro, esse conjunto de expressões humanas iam se dividindo em "artes 

liberais" (isto é, dignas do homem livre) em contraste com as “artes manuais”, das quais 

Aristóteles tinha denominado de ciências (teoréticas e práticas), e não artes (liberais e manuais). 

Eram elas: Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, Geometria, Astronomia, Música, 

Arquitetura e Medicina. São Tomás de Aquino também as dividia em ars liberali e ars servili 

(ABBAGNANO, 2007, p. 82).  

Abbagnano (2007, p. 367) também nos dizia que estética (aesthetic) era o termo 

utilizado para designar a ciência filosófica da arte e do belo, introduzido pela primeira vez pelo 

filósofo alemão Alexander von Baumgarten, por volta de 1750, significando propriamente 

doutrina do conhecimento sensível, caracterizada por este como uma nova disciplina de 

epistemologia menor (COSTA, 2018, p. 257). 
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No problema da arte como construção, Abbagnano citava fundamentalmente Kant 

e sua concepção entre arte e natureza enquanto juízo reflexivo. Para Kant, as leis naturais 

estavam subordinadas às liberdades teleológicas humanas e a obra de arte se acrescentava à 

natureza sem destruí-la. Abbagnano (2007, p. 370) destacava que o conceito pelo qual Kant 

exprimia com mais frequência o caráter construtivo da arte (nem imitativa, nem criativa) era o 

de atividade lúdica, de arte desinteressada, pois como atividade liberal ou não mercenária, a 

arte era um simples divertimento, ou seja, uma ocupação per si agradável, que não necessitava 

de outro objetivo. Tinha esse mesmo significado o conceito de atividade lúdica na doutrina de 

Schiller, 

 
o homem, sendo ao mesmo tempo natureza e razão, é dominado por duas tendências 

contrastantes: a tendência materiale e a tendência formal; essas tendências são 

conciliadas pela tendência ao divertimento, que visa realizar a forma viva, isto é, a 

beleza. (SCHILLER, Friedrich. Über die ãsthetische Erziehung des Menschen, 

1793-95, XV; trad. it., p. 71. apud ABBAGNANO, op. cit., p. 370).  
 

A tendência à atividade lúdica harmonizava a liberdade humana com a necessidade 

natural pelo divertimento, com fito ao sublime, ao belo.  

No problema da arte como criação Abbagnano (2007) citava o romantismo de 

Schelling e o idealismo de Hegel. Para Abbagnano, Schelling concebia a arte como a mesma 

atividade criadora do Absoluto (pois “o mundo era um poema”) e uma continuação, 

especialmente através do gênio, da atividade criadora de Deus. A premissa de que a arte era 

originalidade absoluta e, por isso, parte da atividade criadora de Deus eram, segundo 

Abbagnano (2007), as teses fundamentais de Hegel em sua obra Lições de Estética, volume I. 

Justamente por esse seu caráter de criação, a arte pertencia à esfera do espírito absoluto que, ao 

lado da religião e da filosofia (embora com menor relevância que estas duas), compunha uma 

das suas manifestações ou realizações no mundo, como uma forma especial de conhecimento, 

uma tomada de consciência do Absoluto a partir do sensório-motor humano. Para Hegel (2001), 

aesthetic nada mais designava do que a ciência do sentido, da sensação (Empfinden), uma vez 

que derivava do grego aisthesis (αίσθησης, “sensibilidade/percepção”). Estética em grego era 

αισθητικός. Hegel discordava da relevância do conceito estética, achando-o inadequado e 

superficial, propondo uma autêntica expressão para a ciência do fenômeno artístico ou sensório 

da arte, que ele chamava de filosofia da arte – na verdade, “filosofia da bela arte” (HEGEL, 

2001, p. 27). Não esboçaremos aqui o farto e complexo tratado de estética do sistema filosófico 
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hegeliano,5 nem sua tese conclusiva acerca do “fim da arte”. Grosso modo, a arte 

ontologicamente carecia de representatividade plena diante da verdade/sabedoria absoluta 

enquanto tal, tendo que ser substituída pela racionalidade como superior e autêntico meio de 

representação do Espírito Absoluto.  

Ernest Fischer (1899-1972), nascido na Boêmia, filósofo e ex-deputado comunista 

austríaco, afirmava, com evidência cada vez maior, que a arte em sua origem era magia, um 

auxílio mágico (através da simbologia linguística) à dominação de um mundo real inexplorado. 

Para ele, a magia era o resíduo originário da arte. A religião, a ciência e a arte eram fundidas 

numa forma primitiva de magia, na qual existiam juntas ainda em estado latente, em germe, 

concluindo que “[...] o homem é, por princípio, um mágico” (FISCHER, 1981, p. 21). Ao 

formar o machado e criar um específico som para identificá-lo, esse ser pré-humano 

contemplava tanto sua própria criação (objeto) e a si (sujeito), pensando adquirir poderes 

mágicos na medida em que dominava paulatinamente a realidade que o cercava. Alfred Bauer 

(2004, p. 27, grifo nosso), ao parafrasear a novela O príncipe Eugênio de Fischer, em que um 

dos personagens nos dizia que o mundo sem arte era inumano, no mesmo instante que 

questionava se não bastava à humanidade somente uma existência real e individualista, 

apontava-nos que,  

 
[...] É inerente a nosso ser buscar o sentido, a superação do isolamento, o reencontro 

com a comunidade e a totalidade perdidos. Isto significa que buscamos, desse modo, 

a alegria e a liberdade, que a ‘seriedade da vida’ nos fez perder [...] Por isso a arte, 

sem dúvida alguma, se originou na magia. E a magia, por sua vez, se originou na 

experiência real de que, mediante a imitação, mediante o retrato, mediante a palavra 

é possível atuar sobre a natureza, sobre a fonte de alimentação, sobre a presa, sobre o 

objeto sexual, sobre o inimigo.  

 

Karl Marx também nos dizia que o homem formava qualquer objeto segundo as leis 

da beleza, objetivando-se neste enquanto um ser genericamente consciente, duplicando-se não 

apenas intelectualmente, mas operativa e efetivamente, contemplando-se, por isso, a si mesmo 

num mundo criado por ele (MARX, 2010, p. 85). Era essa magia originalmente poderosa sobre 

                                                           
5 Marx na sua obra Manuscritos econômico-filosóficos, no capítulo sobre a crítica à dialética e à filosofia 

hegelianas em geral, vai nos afirmar que um olhar sobre o sistema hegeliano tinha de “[...] iniciar-se com a 

Fenomenologia hegeliana, o verdadeiro lugar do nascimento e o segredo da filosofia de Hegel” (Marx, 2010, p. 

119). Mais à frente, após discorrer sobre a Enciclopédia e a filosofia do direito de Hegel, sintetizava que: “[...] a 

qualidade suprassumida = quantidade, a quantidade suprassumida = medida, a medida suprassumida = essência, 

a essência suprassumida = fenômeno, o fenômeno suprassumido = efetividade (Wirklichkeit), a efetividade 

suprassumida = conceito, o conceito suprassumido = objetividade, a objetividade suprassumida = ideia absoluta, 

a ideia absoluta suprassumida = natureza, a natureza suprassumida = espírito subjetivo, o espírito subjetivo 

suprassumido = espírito objetivo, ético, o espírito ético suprassumido = arte, a arte suprassumida = religião, a 

religião suprassumida = saber absoluto.” (Marx, 2010, p. 131, grifo nosso). Portanto, além de complexo, seria 

muito grande explicar o sistema filosófico hegeliano e suas completas lições de estéticas, tarefa que escaparia 

dos objetivos centrais dessa pesquisa. 
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as coisas artesanalmente/manualmente criadas, somada ao poder da criação e evocação nominal 

da palavra recém-formada respectiva a esse mesmo objeto artesanalmente/manualmente criado, 

unindo significante e significado num mesmo som-palavra sobre a mesma coisa objetivamente 

criada, que dava um poder nunca visto ao ser pré-humano. Esse poder simbólico, iniciado pela 

palavra, somado ao trabalho ferramenteiro que ia desenvolvendo espécies humanas cada vez 

mais com forças sobrenaturais potencialmente ilimitadas: bastava construir um novo objeto e 

um novo som-palavra respectivo para satisfazer qualquer desejo proto-humano – fosse do 

estômago, fosse do proto-espírito – que o poder estava instaurado, acumulado duplamente, 

operativa e intelectualmente.  

Na relação arte-homem, proposta por Abbagnano (2007), a arte era considerada 

conhecimento humano, atividade prática e sensibilidade. A arte como forma de conhecimento 

era a defesa, já mencionada, de Hegel que, junto com a religião e a filosofia, compunham a 

esfera do Espírito Absoluto, do saber universal, do conhecimento total que busca a verdade. 

Segundo Frederico (2004, p. 4, grifo nosso), a arte se inseria como parte orgânica do sistema 

filosófico hegeliano e a este devia estar subordinada,  

 
[...] Na odisseia do pensamento, marcada sempre pelo ritmo ternário de sua dialética, 

a arte desponta como o primeiro momento da afirmação do Espírito absoluto, a ser 

superado, em seguida, pela religião e pela filosofia. Ela, portanto, é apresentada como 

uma alienação do pensamento, como pertencente a uma fase inicial deste, como um 

meio sensível para o homem tomar consciência do Espírito Absoluto [...] A filosofia 

da arte é um capítulo necessário no conjunto do sistema hegeliano e somente como 

parte constitutiva desse sistema pode ser plenamente entendida.  

 

Abbagnano (2007, p. 372) também citava a concepção de arte em Nietzsche, que 

vinculava a arte aos sentimentos de força e plenitude (como se verificava na embriaguez), 

correspondendo aos estados de vigor e de excitação animal por meio de imagens e desejos por 

uma vida intensa, enquanto um estimulante à vida. Na sua obra de estética filosófica O 

nascimento da tragédia, de 1872, Nietzsche defendia a tese de que nas profundezas do eu 

humano havia impulsos artísticos (Kunsttriebe) antagônicos: os apolíneos (arquétipo referente 

ao deus grego Apolo, simbolizando a tendência à racionalidade, à ordem, à pureza, à beleza 

estética e a saúde atlética) e os dionisíacos (arquétipo referente ao deus grego Dionísio, 

simbolizando a tendência à emotividade impulsiva, à animalidade, à desobediência, à 

embriaguez, à fealdade/obesidade), enraizados antropológica e cosmologicamente, que se 

confluíam e se harmonizavam na artística tragédia grega, conferindo, assim, extrema 

originalidade e uma inédita densidade estética à cultura ática antiga (DUARTE, 2006, p. 385). 

Importante ressaltar que esse choque entre emoções/paixões e racionalidades antagônicas era 
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biológica e emocionalmente superado perante o efeito da catarse aristotélica, filtro (artístico) 

purificador desses impulsos artísticos conflitantes. Nietzsche apud Duarte (2006), dizia-nos que 

a modernidade burguesa esvaziava a magia catártica da substância trágica, causando, assim, a 

perda do equilíbrio apolíneo e dionisíaco na humanidade de seu tempo.    

Contudo, muito antes da civilização grega se afirmar no entorno do Mediterrâneo e 

conceber os conceito techné (arte) ou mimesis (representação imitativa) por volta do século V 

A.C., tais fenômenos já eram praticados há dezenas de milênios por nossos ancestrais proto-

humanos, antes mesmo do primeiro hieróglifo ou da primeira escrita cuneiforme suméria há 

três mil anos; antes mesmo das primeiras pinturas rupestres da ilha de Sulawesi (Indonésia), 

comprovadas recentemente como a arte figurativa mais antiga do mundo há 43,9 mil anos 

(AUBERT; LEBE; OKTAVIANA, 2019), ao retratarem pessoas com traços de bichos, no que 

especialistas chamavam de teriantropia (vínculo espiritual ou corporal entre humanos e 

animais) ou metempsicose – algo de semelhante ao que ia se configurar na clássica mitologia 

egípcia –; ou antes mesmo do vestígio humano mais antigo das Américas (restos de fogueiras 

à base de carvão), há cerca de 50 mil anos do Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí) – 

sítio arqueológico que também continha a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo 

(INTERIOR..., 2013; PIAUÍ..., 2009). Antes de todas essas humanísticas evidências, o ser pré-

humano ainda era um Australopithecus (afarensis, africanus, etc.), há cerca de três milhões de 

anos, onde ao longo de bilhões de mutações filogenéticas fazia crescer sua caixa craniana 

(intelectualidade) à medida que aperfeiçoava seu trabalho artístico-manual ferramenteiro 

imposto pelas condições materiais dos fenômenos naturais adversos à sua sobrevivência, 

aumentando em 3,1 vezes (1.330 cm3) o volume craniano em relação aos dos chimpanzés 

comum Pan troglodita e o bonobo Pan paniscus (400-500 cm3), portadores de um genoma com 

cerca de 98% de semelhança ao do homo sapiens, sendo por isso nossos ancestrais hominídeos 

mais próximos ((CIENTISTAS..., 2017; LOCKE et al, 2011; BREUER; NDOUNDOU-

HOCKEMBA; FISHLOCK, 2005; PRÜFER et al, 2012; RICHTER et al, 2017; SCALLY et 

al, 2012; SCHOENEMANN, 2006; WATERSON; LANDER; WILSON, 2005). Essa evolução 

biopsicossocial humana acontecia à revelia do futuro desprezo gnosiológico platônico e 

aristotélico a este ser manualmente trabalhador, a este ser artesão/artístico indispensável ao 

crescimento da massa encefálica física e metafísica da espécie humana, no que futuramente se 

chamaria arte (música, tragédia, etc.) fundamental à paideia e à formação humana do homem 

livre grego. Embora tal ser pré-humano em desenvolvimento não tivesse consciência que fazia 

arte, esta sempre o acompanhou como íntima amiga provedora de todo tipo de carência por 
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exteriorização de seu ser, fossem estas de cunho fisiológico, psíquico ou espiritual-intelectual, 

necessárias à saciedade de seus desejos biopsicossociais materiais e imateriais.  
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3 O FORRÓ PELO PRISMA DO MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO 

 

A epistemologia dialética contidas nos escritos de Marx e Engels constituía-se 

como um caminho para apreender as determinações essencialmente objetivas da matéria natural 

que se mostrava/aparecia/brilhava, enquanto objeto, diante de um sujeito que a pensava. Era 

uma teoria geral do conflito como chave analítica de compreensão da sociedade burguesa, 

tornando-se impossível conceber qualquer dimensão social fora do princípio da luta de classes. 

Uma luta de classes não somente material e econômica, mas também pela memória, pela 

narrativa histórica.  

Olhar um objeto pelo prisma da história materialmente dialética pressupunha uma 

série de outras premissas categóricas que não conseguiríamos esmiuçar nesse trabalho. O 

método de análise social marxista “apoiava-se no ombro” de pressupostos filosóficos de vários 

antecessores cientistas, desde a filosofia clássica grega, à economia política de Adam Smith e 

David Ricardo, ao sistema filosófico de Hegel e ao materialismo de Feuerbach.   

Konder (1981, p. 50) nos dizia que Marx chegara até a anunciar, numa carta a 

Joseph Dietzgen, em dezembro de 1875, seu projeto de escrever um livro explicando seu 

método dialético, mas o trabalho inacabado de O Capital e sua árdua militância política não lhe 

sobrara tempo. 

Apresentaremos um breve resgate evolutivo da historicidade do conceito dialética, 

desde os gregos até Hegel, para tentar nos aproximarmos ao que a tradição marxista chamava 

de uma epistemologia materialista/naturalista histórico-dialética.  

 

3.1 Breve historicidade da categoria dialética 

 

Notória era a existência do conceito de dialética na Grécia antiga. Para Foulquié 

apud Konder (1988, p. 1), dialética etimologicamente era formada pelo prefixo “dia” (que 

indica “reciprocidade”, “intercâmbio”, aspecto “dual”) somado ao verbo grego “legein” 

(“λέγειν” – significando “falar”, “dizer”) ou ao substantivo grego “logos” (“λόγος” – 

significando tanto “palavra/discurso” quanto “conhecimento/razão”). Era, portanto, o confronto 

de mais de um (dual) dizer (legein) e seus significados (logos) respectivos.  

No léxico grego, não havia dissociação do conteúdo com sua forma, da fonética 

com seu sentido, do significante com seu significado, dizendo e pensando no mesmo ato 

comunicativo, enquanto um livre ser singular (“ίδιων” – ídion) e comum (“κοινών” – koinon) 

da pólis. Dialética, então, eram dois discursos, dois ou mais pensamentos distintos que se 



 
26 

 

 

refutavam até alcançarem o caroço essencial de algum tema ou fenômeno, tanto enquanto forma 

(linguagem) como conteúdo (racional), intercambiando-se entre si, sem a obrigatoriedade de 

serem antagônicos.     

Abbagnano (2007) nos dizia que dialética derivava da palavra diálogo e que nunca 

havia uma univocidade semântica ao longo de sua historicidade. Mesmo assim, identificava 

historicamente a dialética segundo quatro momentos conceituais fundamentais: 1º) “Método da 

divisão”, arte da discussão, técnica da investigação conjunta, a partir de duas ou mais pessoas, 

conforme o método maiêutico socrático de saber perguntar e responder; 2º) “Lógica do 

raciocínio provável” – da opinião obtida por um verdadeiro silogismo provável ou 

aparentemente provável – ou um “procedimento racional não demonstrativo”, como uma lógica 

menor; 3º) Lógica em geral, especificamente na parte em que não era retórica, difundida 

bastante na Antiguidade e na Idade Média; e 4º) Síntese de opostos reciprocamente 

determinados, sinônimo da própria natureza do pensamento. Para Abbagnano (2007, p. 269-

274), todos esses quatro conceitos eram originários respectivamente das quatro principais 

doutrinas que mais influenciavam a formulação da dialética. Eram elas a platônica, a 

aristotélica, a estoica e a hegeliana. 

Já em Platão (2001, p. 194-234), a dialética era a cúpula das ciências, o fastígio do 

saber, a parte mais difícil dos estudos cabida aos grandes filósofos. Era vista pelo autor como 

um processo, o único caminho para atingir o autêntico princípio dos saberes e para apreender a 

essência das coisas, superior às ciências, cujos princípios eram hipóteses.  

Na ânsia em buscar qual era a ciência que arrastava a alma do que era mutável para 

o que era essencial (invisível e inteligível) Platão (2001) havia concluído também que a música, 

a ginástica ou as artes não podiam ser essa ciência; todavia, o ensinamento destas devia preceder 

à dialética. Somente pelo raciocínio, pela inteligência se alcançava a verdade, a essência 

inalterável de cada coisa, seus limites inteligíveis, no entanto, jamais pela via dos sentidos 

emocionais. Só a dialética tinha a capacidade de revelar o único bem.  

Ser dialético, além de significar aprender a essência de cada coisa – tanto por 

refutações retóricas duais quanto pelo esforço individual-racional – também era a capacidade 

de ver o conjunto da coisa para além das contradições que uniam seu significado, de ver a 

totalidade da coisa em si mesma (una) correlacionada ao cosmo, ao universo (múltiplo), ao todo 

do qual era parte.  

Abbagnano (2007) e Konder (1981) consideravam que Aristóteles atribuía a 

invenção da dialética a Zenão de Eleia. Outros consideravam Sócrates o inventor desta.  
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Heráclito de Éfeso, conhecido como “o obscuro”, dizia que tudo fluía, tudo escorria 

(em grego, panta rhei: “πάντα ρει”, “tudo flui”), nada permanecendo imóvel e fixo, em que 

tudo estava em permanente transformação, pois o conflito de aspectos opostos estava na origem 

principiando todas as coisas, fazendo, por conseguinte, o real se movimentar (REALE; 

ANTISERI, 1990, p. 35). A unidade dos opostos era uma unidade objetiva e imanente do 

próprio objeto. Nessa harmonia dos contrários residia o princípio divino, Deus, que para 

Heráclito apud Reale e Antiseri (1990, p. 37) “[...] Deus é dia-noite, é inverno-verão, é guerra 

e paz, é saciedade e fome”. Diferentemente de Zenão, discípulo de Parmênides, que considerava 

“[...] puramente subjetivas as contradições, sendo por isso uma espécie de Kant da 

antiguidade”. (ABBAGNANO, 2007, p. 273, grifo nosso).  

Para Heráclito, o fogo era o símbolo da arché (princípio contido em todas as formas 

e momentos do ser) por ser um aspecto vital e continuamente móvel e mutável, que existia 

vivendo da morte (do combustível); experiência/processo que precisava que algo se apagasse, 

se anulasse (morte) para iluminar (vida). Heráclito era uma das principais fontes teóricas que 

inspiraria o sistema dialético-especulativo de Hegel. 

Parmênides, por sua vez, era o oposto teórico do movimento ontológico de 

Heráclito, dizendo que o movimento era uma mudança de superfície. Admitia que só o mundo 

sensível pudesse mudar ou vir-a-ser, pois o ser era aquilo que era: único, imutável, ingênito, 

imperecível, infinito. Assim, formulava seu princípio de verdade, o princípio da identidade: o 

ser era e o nada não era, sendo impossível a um ente não-ser (REALE; ANTISERI, 1990, p. 

49-56). Atribuir existência a um não-ser, a um inexistente, torna-o existente. No nada jamais 

podia haver algo. O ser-absoluto não podia tornar-se, vir-a-ser. Ele simplesmente era e não se 

alterava, logo, não se movimentava. A via do mundo do ser era uma paralela que jamais tocava 

na via do mundo sensível, natural, ininterruptamente mutável. Entretanto, esse seu original 

raciocínio, concebendo o princípio da identidade, diferia da lógica formal aristotélica.     

Aristóteles, certamente o maior cientista-filósofo da antiguidade clássica grega, 

pela originalidade e complexidade de suas vastas obras, no seu específico conjunto de obras 

sobre lógica, denominado Órganon, concebia um método racional do conhecimento, definindo 

termos lógicos, raciocínios, regras e etapas gerais de coerência, a fim de buscar, a partir da 

linguagem, as condições de uma expressão racional da realidade (LEFEBVRE, 1983, p. 81).  

Na Metafísica de Aristóteles, o pensamento devia e só podia ser coerente. Se nele 

houvesse contradição, tal pensamento imediatamente tornava-se incoerente, logo, nem 

pensamento era. Qualquer ideia, logicamente coerente, não podia em si conter contradição, não 

sendo possível admitir como verdade – por exemplo – que algo fosse homem e não-homem, ao 
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mesmo tempo (ARISTÓTELES, 2002, p. 151). Para o autor, todas as coisas deviam ser ou 

afirmadas ou negadas, sendo impossível ser e não-ser simultaneamente (ARISTÓTELES, 2002, 

p. 93).  

Paradoxalmente, também nos dizia que, “[...] Ora, quase todos os filósofos estão de 

acordo em sustentar que os seres e a substância são constituídos por contrários: de fato todos 

põem como princípios os contrários.” (ARISTÓTELES, 2002, p. 139, grifo nosso). Par ou 

ímpar, quente ou frio, amizade ou discórdia, eram reciprocamente contrários. Contudo, todos 

esses princípios opostos se reduziam, para o autor, em dois gêneros: ao uno ou ao múltiplo.    

Para Aristóteles, era papel do filósofo ou daquele que especulava sobre a totalidade 

da substância e sobre sua natureza investigar também os princípios do silogismo que os 

constituíam, os axiomas mais seguros da investigação do ser. Qual era então o mais seguro de 

todos os princípios? O da não-contradição: uma coisa não podia pertencer e não pertencer a si 

mesma; impossível era à mesma coisa ser e não-ser, ao mesmo tempo, segundo o mesmo 

aspecto – refutando, desse modo, Heráclito (ARISTÓTELES, 2002, p. 143-145).     

A partir do princípio de identidade parmenídeo, Aristóteles desenvolvia a lei da 

não-contradição do ser (forma negativa do referido princípio da identidade), excluindo qualquer 

possibilidade de uma terceira afirmativa conclusiva (“três é demais”), havendo apenas duas 

chances para uma mesma coisa ser: ou não podia ocorrer uma coisa ser e não-ser, ao mesmo 

tempo; ou só podia ocorrer uma coisa ser ou não-ser, simultaneamente. Em linguagem lógica, 

substituindo “não”, “e”, “ou” e “ser” respectivamente pelos símbolos lógicos “˥”, “˄”, “v” e 

“b”, teríamos como afirmação verdadeira somente uma das duas seguintes fórmulas:  

a) ˥ (b ˄ ˥ b) – não ocorre b e não-b;  

b) b v ˥ b – só ocorre b ou não-b (TENÓRIO, 1993, p. 18).  

Portanto, Aristóteles lapidava o princípio de identidade do ser com mais 

sistematização filosófico-matemática ao desenvolver mais outros dois: o princípio da não-

contradição (nada mais do que a forma negativa do princípio da identidade – algo não pode ser 

e não ser) e o princípio do terceiro excluído (disjunção do princípio da identidade – uma coisa 

é ou não é). Todos esses três princípios estavam fortemente interligados e interdependentes. 

Este último princípio nada mais era do que a impossibilidade de uma terceira afirmação 

conclusiva, pois as duas fórmulas supracitadas são autoexcludentes e contemplam todas as 

alternativas possíveis para o problema do ser, segundo Aristóteles (BARBOSA, 2015).  

Portanto, a metafísica especulativa de Aristóteles conservava evoluído do conceito 

parmenidiano o princípio axiomático de identidade no qual um ser não podia ser e não-ser, ao 

mesmo tempo, pois proposições contraditórias não podiam ser verdadeiras sincronicamente. A 
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verdade agora se apresentava como a exclusão do erro. Por exemplo, caso o ser humano 

significasse ser, em conjunto, animal, vertebrado, mamífero, bípede e racional; e se Eva fosse 

humana, logo, era impossível Eva não ser animal, vertebrada, mamífera, bípede e racional 

diante da mesma proposição lógica, a um só tempo, pois ela era a priori humana. Se alguém 

acreditasse em algo (Eva ser humana), jamais poderia acreditar na sua contradição (Eva não ser 

humana). Assim, a lógica aristotélica era a clássica lógica bivalorada da identidade, não 

contraditória, em que duas proposições contraditórias de uma mesma coisa, uma 

necessariamente era verdadeira e a outra falsa, sincronicamente, porque excluía a negação da 

constituição desta mesma afirmativa.  

Para nossa pesquisa, a metafísica aristotélica tomava o princípio da identidade 

como um protótipo das verdades eternas. O ser do princípio da identidade era um ser eterno, 

imóvel, idêntico a si mesmo, tornando-se assim uma teoria desligada da prática, fruto de um 

raciocínio individual, de um dominus advindo de um mundo ideal além do físico, no qual o 

saber era anterior à natureza e à experiência humana. Dessa forma, ela se confessava 

profundamente anti-histórica (LEFEBVRE, 1983, p. 53). Antes de haver pedra, bananeira ou 

cavalo, já havia, no mundo ideal absoluto, o conceito ideal de pedra, o espírito de bananeira, de 

cavalo. O metafísico se separava e se abstraia da realidade prática, com a finalidade de extrair 

sua verdade do próprio esforço e do seu pensamento individual.  

Avançando um pouco mais na historicidade do conceito de dialética, Proclo apud 

Abbagnano – por volta do século V – descobria o caráter triádico do procedimento dialético, 

considerando-o como o derivar das coisas que partem do Uno e retornam ao mesmo Uno, em 

três momentos, inspirando também Hegel a traçar seu próprio método dialético 

(ABBAGNANO, 2007, p. 273). 

Galileu e Descartes descobriram que a condição natural dos corpos era o 

movimento, e não o estado de repouso; Pascal também reconhecia o caráter instável, dinâmico 

e contraditório da condição humana (KONDER, 1981, p. 13-14). No atual estágio das 

evidências científicas, torna-se praticamente impossível que qualquer partícula ou energia não 

sofra influência que a dinamize diante das forças fundamentais (eletromagnética, gravitacional, 

nuclear forte ou fraca) que regem nossa natureza. Logo, a tendência transformativa da matéria 

ou da energia à agregação ou à entropia é própria dos fenômenos naturais que circundam a vida 

humana. 

Outros pensadores discorriam bastante sobre a dialética, como era o caso de Kant. 

Mas, em nossa análise, Hegel era quem reconfigurou a dialética numa maneira ímpar e 

fundamental ao método de Marx.  
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Hegel, como já expressamos, bebia de Heráclito sua noção de devir, movimento e 

contradição (unidade dos opostos), superando a lógica formal aristotélica numa lógica dialética 

própria.  

Hegel partia do natural, mesmo sendo idealista. Desconfiava tanto dos empiristas e 

dos céticos, apontando um caminho metafísico à sua lógica dialética. Para Lefebvre (1983), 

Hegel era um idealista objetivo, acreditando que se encontrava na origem do mundo uma 

existência misteriosamente espiritual e absoluta (a Ideia) (LEFEBVRE, 1983, p. 60), 

semelhante a Platão, mas absorvia na sua lógica muito dos princípios de Heráclito. O 

movimento e a contradição permaneciam sendo o cerne de seu sistema filosófico e a lógica 

representava o automovimento do supremo e único impulso (höchster und einziger Trieb): a 

ideia absoluta.  

Em seu efetivo movimentar-se, a consciência-de-si passava a existir ao mesmo 

tempo em que se desaparecia, tendo que suprassumir-se em seu-ser-outro para retornar a si 

mesma (HEGEL, 1992, p, 126). Algo só era semelhante a si (momento analítico) na medida em 

que se alterava (momento sintético) e, ao se alterar, passava a ser consigo igual, numa 

permanente mutabilidade da mesmidade (Selbigkeit) na outridade (Andersheit) e da outridade 

na mesmidade, não sendo pensável o processo analítico sem o sintético e vice-versa 

(SCHÄFER, 2001, p. 259 apud MARTIN, 2009, p. 151). 

Hegel (1992, p. 64) concebia o espírito absoluto como o verdadeiro ser, pois “[...] 

só o absoluto é verdadeiro, ou só o verdadeiro é absoluto.” Só que a matéria era perecível, não 

permanecia eterna, por isso, era um não-ser, não sendo um fenômeno inicial. O imaterial 

(racional) tornava-se, desse modo, superior ao material (sensível), tanto pela sua dimensão a 

priori quanto pela sua relevância filosófica. Somente espiritualmente o inicial ser (humano), 

estranhado da ideia e encarnado via exteriorização na matéria (animal racional), podia 

suprassumir a si mesmo pelo processo experimental da autoconsciência. A experiência de se 

autoconscientizar permitiria o retorno ao si, suprassumindo-se no espírito absoluto, no universal 

incondicionado (unbedingte Universale). Para Hegel, a ideia precedia e doava existência à 

matéria sensível. A realidade material dependia da consequente ideia a priori de matéria, não 

sendo real qualquer matéria que antes não fosse idealizada, racionalizada. Como a natureza não 

era racional, não podia ser real, logo é uma ideia gestada. O pensamento, a consciência-de-si, 

em eterno e contraditório movimento contra si mesmo, passava a ser a realidade efetiva 

(Wirklichkeit) para Hegel. Mas para a dialética marxista era a história quem determinava o real, 

e não a razão em abstrato, “[...] a razão torna-se histórica, e a história torna-se racional.” 

(LEFEBVRE, 1983, p. 88). 
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Com relação à lógica aristotélica, esta era abolida na dialética especulativa do 

sistema hegeliano. Para Lefebvre (1983, p. 2), a lógica era absorvida na dialética hegeliana, 

sendo apenas uma etapa histórica e fenomenológica da dialética. Uma coisa podia ser e não-ser 

em si, uma afirmação podia ser e não-ser verdadeira: dependia do jogo ontológico e 

contraditório das forças que a encerravam. Konder já vai nos falar que a existência efetiva do 

ser, em sua contraposição ao não-ser, resolvia-se no vir-a-ser, na qual a verdade estava no vir-

a-ser e não no ser em si (KONDER, 1988, p. 4).   

Para Hegel, qualquer objeto, fato ou fenômeno carregava em si próprio uma real 

condição de se negativar, de se anular, contradizendo a si próprio enquanto um ato essencial da 

própria existência. Todo botão tinha que se anular ao tornar-se uma flor; todo grão de trigo tinha 

que morrer sua vigente condição para que seu futuro momento possa ser germinado.  

Outro salto qualitativo ao conceito de dialética em Hegel dava-se ao atribuir seu 

sentido coligado ao verbo alemão aufheben ou ao substantivo aufhebung, significando, a um só 

tempo: “conservar/guardar”; “cancelar/anular/abolir/fazer cessar”; mas também 

“superar/elevar” (LEFEBVRE, 1983, p. 296), traduzido ao português pelo neologismo cunhado 

por Paulo Menezes – já citado neste trabalho – como “suprassumir”, “suprassunção”,6 tradução 

também reafirmada, por exemplo, por Jesus Ranieri (MARX, 2010, p. 16) e outros.  

Konder (1981, p. 26) utilizava o termo “superação dialética”, pois Hegel usava o 

verbo alemão aufheben – que para o autor significava “suspender” – simultaneamente em três 

sentidos diferentes: a) negar, cancelar (“suspender o passeio, suspender a aula”); b) erguer algo 

para proteger (“suspender no ar”); e c) elevar a qualidade a um plano superior (“suspender o 

nível”). Assim, “superação dialética” significava, simultaneamente, um movimento 

contraditório no qual se negava uma determinada realidade, conservando algo de essencial após 

o choque dessa realidade com sua negatividade, elevando-a a um nível superior. 

Portanto, nessa pesquisa utilizaremos o termo suprassumir/suprassunção (de Paulo 

Meneses) ou “suspensão/superação dialética” (de Konder) para nos aproximarmos do sentido 

de aufheben/alfhebung proposto pela dialética especulativa de Hegel.   

Essa tri-conceituação à palavra suprassumir vinculada ao sentido de dialética 

hegeliana era fruto do processo de autodeterminação, do autorrelacionar-se 

                                                           
6 Cf. Primeira nota de rodapé, na página 11 deste trabalho. Seguindo a orientação dos tradutores do primeiro tomo 

da obra Ciência da Lógica de Hegel, “[...] A fim de dispor de um verbo que pudesse expressar as três nuanças 

de aufheben (isto é: negar, conservar, elevar), resolvemos seguir a solução já oferecida por Paulo Meneses: o 

neologismo suprassumir. Este verbo foi cunhado justamente para significar o caráter progressivo de uma ação 

que, ao mesmo tempo, realiza um suprimir [sumir], um conservar [assumir] e um elevar [supra + assumir].” 

(HEGEL, 2016, p. 20).  
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(Selbstbezüglichkeit) da consciência-de-si rumo à ideia contida no espírito absoluto. Este 

dínamo era formal e didaticamente dividido em quatros momentos/partes/termos distintos. 

Segundo Martin (2009): 1º) “Universal indeterminado” como “imediato inicial”; 2º) 

“Particular” (“primeiro negativo” universal, agora, mais determinado); 3º) “Singular” 

(“segundo negativo” ou “negação da negação”, que suspenderia a contradição); e 4º) “Segundo 

imediato” ou retorno ao imediato inicial universal, aparecendo agora suspendido/suprassumido 

(MARTIN, 2009, p. 140, p. 149-153). Para Martin, na doutrina dos conceitos de Hegel, 

universalidade, particularidade e singularidade eram os equivalentes à identidade, diferença e 

fundamento. Exemplifiquemos agora uma suprassunção, segundo os quatros momentos 

dialéticos de Martin.  

Um objeto qualquer se manifestava aos sentidos humanos em sua aparência 

“universal-indeterminada”. Restava a consciência individual negar tal realidade aparente a fim 

de buscar possíveis determinações essenciais desse objeto, deixando sua imediata 

universalidade, sua imediata condição “universal”, para se tornar um “não-objeto universal”, 

um novo ente, um objeto “particular”, um pouco mais determinado. Dessa particularidade, um 

pouco mais desenvolvida, dando curso ao dínamo próprio da dialética, impunha-se uma 

segunda negação a este objeto “particular”, negando sua antiga negação (particular), uma 

negação da anterior “negação universal”, uma “negação da negação universal”, elevada agora 

à uma nova condição: a de um novo objeto “singular”. Tornando-se agora “singular”, tal objeto 

podia positivamente retornar ao seu automovimento de reencontrar-se consigo, com seu 

“universal-indeterminado” inicial, bem mais elevado/suspendido/suprassumido, ao seu 

momento inicialmente “universal”, pronto para novas relações histórico-dialéticas.  

Para Hegel, o processo do conhecimento como a ciência da experiência da 

consciência partia da superfície à substância das coisas. Uma realidade só seria superada na 

medida em que ingressasse na sua contradição. Você jamais esgotava uma etapa antes de sua 

autonegação. Só avançava à seguinte se negasse a em voga. Os dois termos de um dado, fato, 

coisa, negavam-se reciprocamente cada qual em sua própria luta, obtendo um resultado superior 

quando a “negação da negação” tomava partido e superava as partes antagônicas em si. Da 

negação recíproca surgiria a “negação da negação”, que seria a síntese do processo 

suprassumido do aufheben hegeliano. Cada etapa não era só negada, mas também afirmada e 

elevada a um estágio maior/superior.  

Adorno, por sua vez, dizia que a dialética incluia também a relação entre ação e 

contemplação, significando a mais profunda intransigência contra toda e qualquer reificação, 

distinguindo a crítica dialética da “crítica cultural” pelo fato de a primeira elevar a crítica até a 
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própria suprassunção (Aufhebung) do conceito de cultura, enquanto que o crítico cultural, mal 

conseguindo evitar a insinuação de que possuía a cultura que dizia faltar, comportava-se como 

mero propagandista ou censor da indústria cultural que lhe financiava (ADORNO, 2002). 

Consideramos concluído aqui o resgate histórico da dialética, desde os gregos até 

Hegel, a fim de adentramos agora como ela seria suprassumida em Marx. 

 

3.2 Método dialético em Marx 

 

Marx desenvolvia, ao longo de sua trajetória acadêmica, filosófica e política uma 

percepção da realidade inspirada em vários gigantes cientistas a ele antecessores. Por exemplo, 

o idealismo dialético de Hegel e o materialismo antropológico e naturalista de Feuerbach 

tinham forte influência na concepção teórico-metodológica de suas obras. A este último, tecia 

inúmeros elogios pela sua crítica à economia nacional (ou economia política) clássica e sua 

crítica à fenomenologia e à lógica de Hegel, por ser bastante positiva, humanista, naturalista, 

profunda e eficaz (MARX, 2010, p. 20). O método dialético de Marx era (dentre outros 

características) uma crítica contumaz não só à economia nacional/política clássica como 

também à dialética idealista hegeliana.  

Para Chagas (2011b), o método de Marx partia da investigação exaustiva do objeto 

real, escavava todas suas determinações concretas possíveis, para então traduzir/reproduzir 

idealmente seus efetivos movimentos reais. Tais movimentos deviam ser expostos a posteriori 

sistemática e criticamente, levando, portanto, à consciência a lógica interna específica do objeto 

específico. Tal método tinha como sujeito o próprio real, a lógica da coisa, e não a coisa da 

lógica (CHAGAS, 2011b, p. 56-57).  

A concepção do materialismo histórico-dialético de Marx (em estreita colaboração 

com Engels) conferia à esfera dos fenômenos econômicos o estatuto de instância básica da vida 

social, admitindo a teoria do valor-trabalho de David Ricardo referente à determinação do valor 

pelo tempo de trabalho, teoria esta reconhecida como fundamento à ciência da economia 

política (MARX, 1982, p. 9). Para Marx, a análise da grandeza de valor de Ricardo era a melhor 

de todas, embora insuficiente, pois não lhe ocorria que a diferença meramente quantitativa do 

trabalho pressupusesse sua unidade ou igualdade qualitativa reduzida a trabalho humano 

abstrato. Para Marx, Adam Smith e Ricardo tratavam a forma de valor como algo totalmente 

indiferente ou exterior à natureza do próprio valor, uma vez que a forma de valor do produto 

do trabalho era a forma mais abstrata e mais geral do modo burguês de produção, caracterizado 

como um tipo particular de produção social e, ao mesmo instante, um tipo historicamente 
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determinado. Se tal forma fosse tomada como natural e eterna de produção social, também se 

perdia de vista necessariamente a especificidade não só da forma de valor, como também da 

forma-mercadoria e, num estágio mais desenvolvido, da forma-dinheiro, da forma-capital, etc. 

(MARX, 2017, p. 154-155). Portanto, a forma de valor do produto do trabalho humano era 

medida pelo tempo e quantidade/intensidade de trabalho socialmente necessário à produção, 

tendo como base a teoria de valor-trabalho de Ricardo. 

A prioridade metodológica de Marx atribuída à economia política tinha sua 

explicação ontológica na conclusão de que ela era a ciência por excelência a perceber a 

anatomia da “sociedade burguesa” (Bürgerliche Gesellscraft) – também traduzida como 

“sociedade civil” – de seu tempo histórico (MARX, 1982, p. 48). O objeto científico da 

economia política clássica era analisado através de categorias supra-históricas como fases de 

um único processo linear: produção, distribuição, circulação, consumo.7 Para Marx, a produção 

era a categoria fundamental, a estrutura sobre a qual se erguiam as demais superestruturas 

(jurídicas, ideológicas, culturais) sociais. Por isso, concebia a categoria trans-histórica modo de 

produção, residindo nesta sua axial análise teórico-metodológica (MARX, 1982, p. 11-12). 

Assim, para Marx, o DNA de qualquer sociedade humana estava no modo de produção vigente. 

A busca precípua de Marx não era a de criar uma ciência, mas sim uma crítica da economia 

política para a emancipação humana omnilateral.  

Para Lefebvre (1983), o método dialético vinha ordenar, desobstruir e organizar a 

consciência humana, não se restringindo à ciência econômica-social ou à ação política, mas 

aplicava-se também à vida individual, cotidiana e a mais refinada vida estética e artística 

(LEFEBVRE, 1983, p. 44). Introduzia ordem e clareza nos domínios mais afastados da prática 

imediata e da ação. Formava a consciência da humanidade nova, ligando a lucidez individual à 

universalidade racional.  

Num dos últimos capítulos de seu compêndio Manuscritos econômico-filosóficos, 

de 1844, chamado “[crítica da dialética e da filosofia hegelianas em geral]”, Marx (2010, p. 

115), então com 26 anos de idade, punha-nos uma dúvida efetivamente essencial: o que fazer 

diante da dialética hegeliana? Basicamente, Marx buscava sistematizar uma forma de apreender 

                                                           
7 À época de Marx, não se tinha o nível de produção industrial tão globalizado como nos séculos XX e XXI à 

ponto dos resíduos perigosos e não-perigosos tornarem-se um problema existencial ao planeta Terra, portanto, 

às economias nacionais. Hoje, a complexa logística reversa do lixo torna-se uma quinta etapa que a reintegra à 

estrutura produtiva clássica, num processo circular, e não linear, a saber: produção, distribuição, circulação, 

consumo e logística reversa do lixo. Segundo IWASAKA (2018), a economia linear, que tem no consumo sua 

etapa final, é insustentável no curto prazo, apontando teorias científicas e exemplos de políticas públicas 

nacionais de Economia Circular ecológica na China, no Japão, no Canadá e na União Europeia como alternativas 

produtivas urgentes ao atual estágio de densidade populacional absoluta que alcançamos.  
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o real, a verdade, superando tanto o idealismo hegeliano quanto o materialismo feuerbachiano, 

em novas sínteses teóricas. Questões centrais como totalidade, transitoriedade, devir, 

contradição, negatividade e aufheben se preservam em Marx, todavia ele poria ao avesso a 

lógica dialética idealista hegeliana numa lógica historicamente materialista/naturalista.8 

Dias (2019, p. 99-101) nos dizia que a dialética marxista se afirmava em dois 

sentidos: no plano epistemológico, como método de investigação e exposição da realidade; e 

no plano ontológico, como modo de ser antiestático do próprio real, no qual a luta dos contrários 

era a força dinamicamente engendradora do real.   

Marx também concebia que a imediaticidade impedia que a concreção emergisse. 

Para ele, o conhecimento teórico era a ultrapassagem do imediato elevado ao abstrato, 

dissolvendo sua imediaticidade numa síntese de múltiplas determinações. Essa síntese de 

múltiplas determinações era o concreto abstraído, a matéria pensada, espelhada no plano ideal 

e exposta criticamente.  

Em Marx, o mundo dos objetos determinados eram produtos do trabalho humano, 

e não do espírito imaterial. Na categoria trabalho residia sua original análise teórico-

metodológica distintiva da de Hegel e de Feuerbach. Marx invertia a dialética de Hegel, a fim 

de descobrir o caroço racional dentro do invólucro místico aparente de seu objeto real, partindo-

se da investigação simples e concreta para a mais complexa e abstrata possível, num processo 

que não estacionava na subjetividade do sujeito, mas retornava à prática social para transformar 

tanto o objeto real cognoscível quanto o sujeito social objetivo, através de uma revolução 

econômico-política. Era uma luta antagônica, perpétua, inseparável e recíproca entre ideia e 

matéria, teoria (projeto) e prática (trajeto), sujeito objetivo e objeto subjetivado, processo que 

alguns teóricos definiam como filosofia da práxis (MARX; ENGELS, 2007; GRAMSCI, 1999; 

VÁSQUEZ, 2007). Tal relação entre os limites da teleologia humana e da realidade efetiva 

natural prescindia de qualquer aplicação mecanicista do real ao raciocínio sistemático e 

                                                           
8 Para Marx, o comunismo enquanto suprassunção positiva da propriedade privada, do estranhamento-de-si 

(Selbstentfremdung) humano, era o retorno pleno tornado consciente e interior a toda riqueza já desenvolvida 

pela humanidade. Este, “[...] comunismo é, enquanto naturalismo consumado = humanismo, e enquanto 

humanismo consumado = naturalismo. Ele é a verdadeira dissolução (Auflösung) do antagonismo do homem 

com a natureza e com o homem; a verdadeira resolução (Auflösung) do conflito existente entre existência e 

essência, entre objetivação e autoconfirmação (Selbstbestätigung), entre liberdade e necessidade. 

(Notwendigkeit), entre indivíduo e gênero. É o enigma resolvido da história e se sabe como esta solução.” 

(MARX, 2010, p. 105, grifo nosso). É bastante notória a semelhança contida entre materialismo e naturalismo 

no método dialético de Marx. Por isso, achamos bastante contundente a seguinte distinção sintética de sua 

autoria: “Vemos aqui como o naturalismo realizado, ou humanismo, se diferencia tanto do idealismo quanto 

do materialismo e é, a um só tempo, a verdade unificadora de um e de outro. Vemos igualmente como só o 

naturalismo é capaz de compreender o ato da história universal. (Weltgeschichte).” (MARX, 2010, p. 127, grifo 

nosso).  
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metódico de um pesquisador. Devia-se reproduzir, assim, o real idealmente e expô-lo 

criticamente com o fito de transformá-lo, de revolucioná-lo, suprassumindo o ciclo ao reinício 

do seguinte momento histórico. Não era a consciência-de-si que operava o caminho ao espírito 

absoluto, mas o próprio real/natural efetivo que penetrava na subjetividade interpretativa do ser 

humano, essencialmente objetivo, para que, logo em seguida, seu livre-arbítrio pudesse mudar 

materialmente a história, e não somente a nível espiritual-racional. 

Para Marx, o pensamento não gestava o objeto, pois este já existira, estando lá antes 

do fenômeno abstrativo humano. Era sobre o mundo posto, concreto e antecessor ao processo 

evolutivo da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos e, 

portanto, da própria espécie Homo sapiens que a reflexão ideal pôde a posteriori ser brotada. 

Por isso, a ideia não gestava a matéria, para Marx, uma vez que era o processo de sucessivas 

mutações materialmente genéticas, evoluídas no decurso de bilhões de anos, que possibilitava 

o surgimento da humanidade, logo, da condição racional-cultural desta. O espírito era apenas 

uma abstração a posteriori da matéria, um objeto abstraído. Essa era a essência real do 

espírito/pensamento (MARX, 2005b, p. 105). O ser humano surgira da natureza, advinha de 

seu seio, e não de uma realidade ideal. Assim, a natureza objetiva gestava a ideia, pois aquela 

já existia muito antes da primeira ideia humana ser concebida. A ideia, pela lente científica, 

apenas percebia tais leis imanentes do mundo natural. Opondo-se aos idealistas, que 

acreditavam que era a ideia do espírito absoluto quem gestava a priori a natureza sensível, esse 

autointitulado jovem hegeliano de esquerda, começava a romper com a dialética idealista 

hegeliana, com sua filosofia do Direito, fazendo sérias e inúmeras críticas, invertendo suas 

lógicas. 

Para Marx, o motor do desenvolvimento humano não era mais a razão abstrata, mas 

prioritariamente a prática social e histórica. A busca do conhecimento teórico e abstrato 

científico não se principiava, como posto pela Fenomenologia do espírito e na Enciclopédia 

hegeliana, da consciência-de-si mediatizada, junto ao objeto natural, para o retorno a ela mesma 

agora suprassumida ao espírito absoluto de sua época, suprassumida agora ao próprio ser 

genérico humano de sua época (Zeitgeist) somente pela racionalidade humana (MARX, 2010, p. 

119-120). Marx não punha mais como ponto de partida a consciência (ou a consciência-de-si) 

retornada ao saber absoluto, mas partiria da concretude do objeto, fazendo o raciocínio dialético 

de percebê-lo. 

Por exemplo, um lápis. Além de objeto aparente, havia neste uma ontologia 

específica e momentaneamente negativa de si, na qual se nos apresentava ser e não-ser lápis no 

mesmo instante, no mesmo ato em que a mesmidade (Selbigkeit) lápis tornava-se outridade 
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(Andersheit) não-lápis, e não-lápis, em lápis. Ora, um lápis de madeira pintada (mesmidade) se 

decompõe (outridade), em média, em 13 anos.9 Na aparência lápis, que revelava e ocultava 

simultaneamente o ser essencial lápis supostamente nele contido, a intelectualidade materialista 

marxista visava saturar todas as determinações possíveis, exaurir todas as manifestações 

fenomênicas possíveis que este objeto podia ter no seu próprio “vir-a-ser”. Após desnudar o 

máximo de suas determinações (feito de madeira, na cidade “x”, da cor “y”, da marca 

empresarial “z”, tamanho padrão de “k” centímetros, comprado por “w” papéis-moedas; 

residindo nele trabalho morto capitalista; era ao mesmo tempo não-caneta, não-cadeira, não-

guarda-roupa, etc.), reproduzir-se-ia idealmente o movimento real do objeto lápis, não findado 

na consciência-de-si individual a relação com o objeto lápis. O sujeito que pesquisava deveria 

retornar ao ser concreto lápis numa perspectiva transformadora do real político envolvido em 

torno desse ser-lápis e não somente a nível metafísico, transformando pela prática social e 

histórica tanto o lápis quanto a si próprio, tanto a prática quanto a teoria, bem como todo o seu 

arredor genérica e universalmente humano, visando a emancipação humana omnilateral da 

contradição capital x trabalho, na qual a luta de classes, inserida naquele imediato e aparente 

lápis, forçaria a destruí-lo, conservá-lo e superá-lo em novas relações de produção, num outro 

modo de produção (socialista) que suprimisse, num longo processo estratégico e transitório, as 

omnilateralidades opressivas entre “pessoa-pessoa” bem como “pessoa-natureza”. 

Mas o verdadeiro objeto epistemológico de Marx não era um lápis – convenhamos! 

Mas sim a sociedade burguesa com seu modo de produção capitalista. Então, ao se mudar o 

objeto, mudava-se, por conseguinte, também as ulteriores categorias advindas da pesquisa sobre 

ele, pois o método dialético de Marx consistia numa perpétua dialética entre objeto-sujeito, no 

qual o objeto revelava as leis, e não somente o espírito/mente quem as descobria. E cada objeto 

tinha sua relativa autonomia frente ao sujeito que o conhecia. 

Marx apropriava-se de parte do materialismo de Feuerbach quando este criticava as 

religiões cristãs e pagãs, as quais atribuíam a Deus uma humanidade irrealizável. Feuerbach, 

segundo Marx, era titular de três feitos: fundar um verdadeiro materialismo e uma verdadeira 

ciência real (MARX, 2010, p. 118); ser o único que tinha um comportamento sério e crítico 

diante da dialética hegeliana, sendo caracterizado, em geral, como o verdadeiro triunfador da 

velha filosofia; e por afirmar que a filosofia não era outra coisa senão a religião trazida para o 

pensamento e conduzida racionalmente, como outro modo existencial do estranhamento da 

                                                           
9  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. EcoUnifesp. São Paulo: UNIFESP, 14 fev. 2021. Disponível 

em: https://dgi.unifesp.br/ecounifesp/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=11. 

Acesso em: 14 fev. 2021.  



 
38 

 

 

essência humana (MARX, 2010, p. 117). Feuerbach apud Marx esclarecia que a dialética 

hegeliana partia do estranhamento da substância suprassumida ao infinito, assentando desse 

modo o efetivo, o sensível, o real, o finito, o particular. Para Marx, a filosofia era a suprassunção 

da religião e da teologia – esta última, o lado putrefato da filosofia (MARX, 2010, p. 21). 

Marx concordava com a crítica ácida à religião de Feuerbach, pois era impossível 

pensar o mundo sem a ácida crítica religiosa ocultadora que estranhava o ser genérico humano. 

Em Hegel, a religião tornava-se um produto da autoexteriorização humana. Entretanto, para 

Marx (2010, p. 132), o ateísmo tornar-se-ia a suprassunção de Deus, o vir-a-ser do humanismo 

teórico; enquanto que o comunismo, vindicando a vida humana efetiva como sua propriedade, 

seria a suprassunção da propriedade privada, o vir-a-ser do humanismo prático. Da 

suspensão/suprassunção da religião (humanismo teórico) e da propriedade privada (humanismo 

prático) surgiria (viria-a-ser) o humanismo positivo.10 Para Marx, pela primeira vez na história 

humana, ateísmo e comunismo seriam o vir-a-ser efetivo da essência humanitária. 

Apresentaremos agora algumas inversões de Marx sobre o sistema dialético de 

Hegel, contidas nas obras Crítica da filosofia do direito de Hegel e A Sagrada Família, a fim 

de explicitar melhor alguns detalhes do método dialético marxista. 

Marx e Engels (2011, p. 158) afirmavam, em A Sagrada Família, que se encontrava 

em Hegel três elementos: a substância de Spinoza (a natureza metafisicamente disfarçada na 

separação do homem), a autoconsciência de Fichte (o espírito metafisicamente disfarçado na 

separação da natureza) e a unidade hegeliana necessário-contraditória de ambas, o espírito 

absoluto, unidade metafisicamente disfarçada dos dois primeiros. Esse espírito absoluto, em 

Hegel, era a verdade da substância, o verdadeiro eu, a pura autoconsciência. Para ambos os 

autores, era Feuerbach quem havia dissolvido o espírito metafísico absoluto de Hegel no “[...] 

homem real sobre a base da natureza” (MARX; ENGELS, 2011, p. 159); quem havia 

consumado a crítica da religião, traçando os magistrais rasgos basilares para a crítica da 

especulação hegeliana e, por isso, de toda a metafísica. 

                                                           
10 Desde já, destacamos em aberto o debate sobre o limite conceitual da linguagem masculinizante e patriarcal que 

se apresentava como padrão semântico supostamente unificador da espécie humana, vocabulário acadêmico do 

qual Marx era contemporâneo. Conceitos neologistas do movimento feminista como “womanism” (mulherismo) 

de Walker (1983), equivalendo-se a “feminismo/feminista negra” ou de “Africana womanism” por Hudson-

Weems (1993), equivalendo-se a “mulherismo africana”, por exemplo, são de extrema importância para o debate 

atual acadêmico em torno de uma atualização universal, léxica e semântica que suprassuma o clássico conceito 

de “humanismo” proferido e preferido por Marx, derivado do vocábulo “homem”, e não de “mulher”. Reiteramos 

que não se suprassume a religião e o modo de produção capitalista, com sua divisão sexual, social e internacional 

do trabalho, sem alterar a prática hegemônica linguisticamente masculina e pseudouniversal espelho dessa 

opressão.     
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Para Marx e Engels (2011, p. 102-103), Hegel pressupunha ser o espírito absoluto 

o executor inconsciente do movimento real da história, que, por ser abstrato, impossibilitava o 

protagonismo humano de fazer história enquanto tal, espírito esse desenvolvido numa 

humanidade tratada como mera massa que lhe servia de suporte. Para Marx (2010, p.128), “A” 

história era a verdadeira história natural do homem. 

Marx e Engels (2011, p. 215) afirmavam que a fenomenologia hegeliana virava o 

mundo de ponta cabeça, pois “[...] faz do homem o homem da autoconsciência, em vez de fazer 

da autoconsciência a autoconsciência do homem”, em vez que fazer do ser social e 

objetivamente humano a condição protagonista da história. Diziam também que a 

fenomenologia hegeliana inteira queria provar que a autoconsciência era a única e toda a 

realidade. 

Para Marx (2005b, p. 50), Hegel concebia a Ideia como sujeito e o homem como 

predicado; o Estado como o sujeito, e a família e a sociedade civil, como predicados. Assim, 

Hegel partia do Estado fazendo do homem o Estado subjetivado. Marx inverteria esse 

raciocínio. Para Marx, o homem era o sujeito, e a ideia, o predicado; a família e a sociedade 

civil eram os pressupostos do Estado, os sujeitos históricos e volitivos, e o Estado era o 

predicado, afirmando, “O Estado é um abstractum. Somente o povo é um concretum.” (MARX, 

2005b, p. 48). 

Para Marx (2005b, p. 104), Hegel via o sujeito “Ideia absoluta” existindo 

corporalmente no objeto-príncipe; destarte, o poder governamental tornava-se objeto-posse da 

extensão epitelial e “[...] um prolongamento místico da alma absoluta existente em seu corpo – 

no corpo do príncipe”. Em outras palavras, a Ideia Absoluta existia no corpo do monarca, este 

era o Estado, o cume e o representante do poder governamental a ser exercido. Ou seja, o sujeito 

era a Ideia Absoluta, o príncipe, um predicado desta e o Estado, um predicado do 

monarca/príncipe, i. e., um predicado do predicado ideal absoluto. 

Hegel “[...] dá, à sua lógica, um corpo político; ele não dá a lógica do corpo 

político.” (MARX, 2005b, p. 67). Marx denunciava a abstração arbitrariamente individual, em 

Hegel, enquanto assunto universal do elemento estamental, em contrapartida à verdadeira 

existência da vontade genérica humana: a vontade popular autoconsciente (MARX, 2005b, p. 

83). 

Hegel apud Marx (2005b, p. 116) dizia que a propriedade privada tornava-se o 

sujeito da vontade e o arbítrio tornava-se mero predicado da propriedade privada. Marx iria por 

ao avesso tal lógica. Em Hegel, a propriedade fundiária era a essência universal da 

autoconsciência inalienável e hereditária da nobreza. A inalienabilidade da propriedade privada 
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era a alienabilidade, em contrapartida, do livre-arbítrio e da eticidade, i.e., o cidadão não podia 

pôr na propriedade sua vontade, mas sua vontade, seu arbítrio eram postos pela propriedade 

privada. Assim a vontade não possuía, mas era possuída (MARX, 2005b, p. 117). O patrimônio 

privado e o indivíduo privado eram a construção suprema do Estado Político.11 A coisa era o 

sujeito e o ser humano, seu predicado. Toda vontade, dessa forma, tornava-se propriedade da 

propriedade privada (MARX, 2005b, p. 122). A posse, assim, virava um fato, não um direito. 

Marx punha ao avesso tal fundamento, pois para ele a propriedade privada era uma qualidade 

do cidadão, diferentemente de Hegel, para o qual a cidadania era uma qualidade da propriedade 

privada. 

Determinar que alguém fosse membro do Estado como prerrogativa genericamente 

abstrata fazia separar a vida real da vida política, a sociedade civil da sociedade política, fazendo 

da qualidade cidadã/política uma “determinação abstrata” do membro real (burguês) do Estado. 

Nessa lógica hegeliana, o eu-burguês podia ou não ser membro da sociedade política, enquanto 

que para Marx o cidadão, em-si, já era parte da pólis (logo, político = cidadão, citoyen), devendo 

ter o direito a qualquer território fundiário ou não, de escolher ser burguês ou não. Nascia aqui, 

para Marx, o individualismo apolítico do espírito autoconsciente burguês que separava sua vida 

real privada (pessoal-individual) da vida política (cidade/pólis). Tal existência individual era o 

princípio realizado e o fim último da sociedade civil burguesa, para Marx (2005b, p. 98). 

Tendo mostrado a herança idealista hegeliana posta ao avesso pelo viés sócio-

histórico objetivo de Marx, continuemos, por conseguinte, nossa descrição de seu método 

dialético. 

Uma categoria fundamental para o conhecimento efetivo da realidade no método 

dialético de Marx era a totalidade. Para Lukács (2003, p. 105), não era o predomínio de motivos 

econômicos na explicação da história que distinguia decisivamente o marxismo da filosofia 

liberal-burguesa; era o ponto de vista da totalidade. Esse predomínio do todo, do universal sobre 

as partes constitui, para o autor, a essência do método que Marx herdava de Hegel, permitindo 

à dialética enxergar, por trás da aparência das coisas, os processos e inter-relações de que era 

composta a realidade.  Somente o ponto de vista da totalidade permitia que se visse no real um 

jorrar ininterrupto de novidade qualitativa (KONDER, 1981, p. 67-68). Diria Lukács (2003, p. 

78-79, grifo nosso) que a "[...] concepção dialética da totalidade, [...] na verdade é o único 

método capaz de compreender e reproduzir a realidade no plano do pensamento. A 

totalidade concreta é, portanto, a categoria fundamental da realidade.” 

                                                           
11 Como o arbítrio da vontade popular não podia alterar a inalienabilidade da sacrossanta herança fundiária 

ironizaria Marx (2005b, p. 121), “O segredo da nobreza é a zoologia”. 
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Assim, a dialética tinha sua historicidade desde a Grécia antiga, obtendo seu ápice 

em Hegel ao ser categorizado dentro de um complexo sistema filosófico, até se tornar relativa 

e epistemologicamente um método sistemático e plástico, mas não formado por três leis naturais 

como didaticamente expunha Engels (1979, p. 34) na obra A Dialética da natureza, a saber, a 

passagem da quantidade em qualidade; a luta/interpenetração/unidade dos contrários; e a 

negação da negação. O método em Marx era direcionado por leis tendenciais a depender do 

objeto que se pesquisasse. Assim, em Marx, dialético era um método, um caminho para se 

captar o movimento da realidade efetiva (Wirklichkeit) para representá-la no pensamento, 

seguindo algumas lógicas já supracitadas. No caso de Marx, como seu objeto era a sociedade 

burguesa e o modo de produção capitalista de sua época, alguns conceitos tornavam-se 

estruturais para a explicação do real e não fenomênicos ou aparentes, tais como: mercadoria, 

valor de uso e de troca, trabalho concreto e abstrato, mais-valia relativa e absoluta, forças 

produtivas, divisão social do trabalho, exército industrial de reserva, queda tendencial da taxa 

média de lucro do capital, crises cíclicas do modo de produção capitalista, etc. 

A história em Marx era regida pelo motor da luta de classes de qualquer época, por 

duas classes antagônicas principais: os proprietários dos meios de produção da vida humana e 

os vendedores das suas próprias forças de trabalho, que à época de Marx eram basicamente 

vendidas no formato de escravatura assalariada. Seguindo o padrão sistemático da 

suprassunção dialética hegeliana, separando os três momentos “universal/particular/singular”, 

a vigente classe burguesa devia emanar de si, enquanto um objeto social “padrão-universal”, 

seu primeiro devir negativo para que pudesse permitir a evolução “ontogenética das relações 

econômicas” determinantes e fundantes da história,12 do vir-a-ser da História. Diante desta, 

nasceria seu não-ser, um segundo momento “particular”, uma não-burguesia que se lhe 

chocava. Marx buscava encontrar qual setor social encarnava esse outro sujeito histórico, não-

burguês, revolucionário do ser genérico humano de sua época. Definiria, portanto, a classe 

trabalhadora como essa primeira negatividade “particular” contrária ao objeto inicial 

(universalmente incondicionado) burguesia. Desse choque, nasceria uma nova classe 

protagonizada pelos trabalhadores, num processo “particular” de transição socialista. Mas para 

dar seguimento à suprassunção do cíclico sistema dialético, essa nova condição de classe 

hegemônica proletária precisaria ser novamente negada, pois a classe operária já era a negação 

                                                           
12 Segundo José Chasin (MARX, 1987, p. 22), ao citar José Paulo Netto (MARX, 1985, p. 31, grifo nosso), o 

fundamental da mais central das determinações de Marx apresentava-se na obra, “[...] Miséria da Filosofia: a 

determinação de que as instâncias constitutivas da sociedade se articulam numa totalidade concreta e são postas 

geneticamente pelo primado ontológico das relações econômicas”.   
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da burguesia. Assim, seria necessário o momento da “negação da negação”, uma próxima etapa, 

a “singular”: a liquidação da existência da condição do proletariado como classe, num prazo 

ditatorial proletário-socialista o mais breve possível (como diria Trotsky), a depender dos 

sucessos da revolução a nível nacional e internacional – movimento inverso ao que fora a 

perpetuação no poder efetuado pelas classes dominantes dos modos de produção escravista, 

feudal e burguês vigente (TROTSKY, 2007, p. 138, 145). Dessa segunda negação 

suprassumida, emergir-se-ia um novo ciclo, um novo modo de produção, uma nova sociedade 

solidária, sem Estado repressor e sem classes, positivada, na qual as satisfações de todas as 

necessidades materiais e espirituais humanas seriam tão comuns a todos e a todas que ela 

passaria a ser chamada de comunista. 

Buscamos evidenciar os pontos mais importantes do método dialético em Marx, 

tarefa jamais uníssona na literatura acadêmica marxista. Esboçamos aqui uma dessas óticas 

marxistas.  

Diante da central tarefa desse trabalho de perceber o real objeto forró em sua 

totalidade histórico-concreta no seio da sociedade burguesa brasileira, escolhemos adotar nesta 

pesquisa tal perspectiva teórico-metodológica, desenvolvida por Marx e Engels ao longo de 

suas vidas, embora – reiteramos – não haja uma obra específica sobre o método enquanto 

estiveram vivos.  

Adentraremos agora em dois outros conceitos centrais em Marx: trabalho e fetiche 

da mercadoria, para elevarmos nosso campo de abstração sobre o movimento real que o forró 

perfaz sendo e não-sendo parte da indústria cultural brasileira, especificamente na sociedade 

cearense. 

 

3.3 Exteriorização, estranhamento, trabalho e fetiche da mercadoria 

 

Marx (2010, p. 28-30) afirmava que, segundo Adam Smith, a finalidade da 

economia nacional (ou economia política) era a infelicidade da sociedade – uma vez que a 

promoção da situação mais rica da sociedade conduziria inevitavelmente ao sofrimento da 

maioria –, assim como a finalidade da sociedade burguesa era a miséria estacionária dos 

trabalhadores. 

No início da seção trabalho estranhado e propriedade privada do livro Manuscritos 

econômico-filosóficos, depois de abordar os pressupostos da economia nacional (propriedade 

privada; separação de trabalho, capital e terra; salário, lucro de capital e renda da terra; divisão 

do trabalho, concorrência, valor de troca), Marx (2010, p. 79) vai nos apontar que a condição 
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humana de um trabalhador se rebaixa à de miserável mercadoria. A miserabilidade do 

trabalhador enquanto mercadoria rebaixava-se em relação inversa à potência e à grandeza da 

sua própria produção, e que o resultado da “livre-concorrência” era a acumulação de capital em 

poucas mãos (monopólio), decompondo, no final das contas, toda a sociedade em duas 

principais classes: proprietários e trabalhadores sem propriedade. 

Nesse contexto, devemos entender o conceito de exteriorização já recorrente na 

filosofia à época de Marx, inclusive originalmente já abordado por Hegel, um dos seus 

principais mentores teóricos. No entanto, Marx contextualizaria no âmbito da economia 

política. 

Na realidade burguesa latente de sua época, a valorização do mundo das coisas 

(Sachenwelt) aumentava em proporção direta com a desvalorização do mundo humano 

(Menschenwelt). Nessa conjuntura estruturalmente capitalista, Marx distinguia a categoria 

trabalho num duplo sentido: qualitativamente positivo (enquanto “trabalho vivo”) por deter 

valor de uso exteriorizado/objetivado (Entäußerung), útil e concreto à produção e reprodução 

da satisfação das necessidades humana; mas também sentido quantitativamente negativo 

(enquanto “trabalho morto”) ao se apresentar como um valor de troca estranhado (Entfremdung) 

abstratamente necessário para a extração da mais-valia reprodutora do modo de produção 

capitalista (CHAGAS, 2011a, p. 63-65). Exteriorização (Entäußerung) tinha o sentido positivo 

de “externação”, de extrusão, tornar-se exterior a si, num esforço eruptivo, como de um vulcão, 

de o ser humano se “externalizar” em algo, exteriorizar-se num objeto por ele fabricado, num 

mundo objetivo e alheio (fremd) a si, no sentido de objetivar-se, num processo de objetivação,13 

dando valor e sentido subjetivo às suas forças essenciais exteriorizadas. Já estranhamento 

(Entfremdung) tinha um sentido negativo, sendo uma complexa perda de reconhecimento e de 

dignidade do trabalhador da sua atividade vital, consciente e livre (o processo produtivo de um 

produto), dos produtos que autofabricava, do ser genérico humano e de si, de seu próprio corpo, 

enquanto um singular ser humano (MARX, 2010, p. 83-86). 

No desenvolvimento de sua teoria, Marx se contrapunha com uma questão 

fundamental da fenomenologia de Hegel, pois para este o objeto da consciência nada mais era 

que a consciência-de-si. A dialética hegeliana residia em fazer a consciência-de-si reapropriar-

se de sua essência objetivamente estranhada, retornando a ela mesma (suprassumida) no espírito 

                                                           
13 Alguns autores até traduzem objetivação (Entäußerung) – aspecto positivo do trabalho – como alienação, 

entretanto, no senso comum de língua portuguesa, “alienação” tem uma conotação mais negativa, confundindo-

se ao nosso entender com a categoria estranhamento (Entfremdung), o aspecto negativo do trabalho. Por isso, 

não utilizaremos a palavra alienação como sinônimo para Entäußerung, mas exteriorização, objetivação ou 

externação.   
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absoluto universal de sua época, da qual era inicialmente originária. Marx (2010, p. 124) dizia 

que, para Hegel, o objeto da consciência era, portanto, somente a consciência-de-si objetivada, 

pois o ser (o Si) era somente a pessoa abstratamente concebida e gerada por meio de sua própria 

abstração. A consciência-de-si, como objeto da consciência da pessoa que se sabe (wissender 

Mensch), subjugava-se num movimento retornante (zurückkehrend) ao si (Selbst). Enquanto 

consciência egoistamente14 abstrata, que em sua pura abstração era o egoísmo elevado ao 

pensar, Marx nos dizia que, para Hegel, a essência humana era igual à consciência-de-si, logo, 

todo estranhamento da consciência humana nada mais era que o estranhamento da consciência-

de-si. Toda reapropriação de sua essência objetivamente estranhada aparecia, então, como uma 

incorporação na sua consciência-de-si. Mas a consciência-de-si historicamente precisava se 

exteriorizar em alguma coisa para se realizar, efetivar-se, nascendo o que Marx (e muitos 

outros) chamava de coisidade (Dingheit). Essa coisidade nada mais era que a consciência-de-si 

exteriorizada, em que a essência de uma pessoa objetivamente se exteriorizava (MARX, 2010, 

p. 125-126). 

Mas para Marx o ser humano era natural, corpóreo, provido e dotado de forças 

essencialmente objetivas, que determinavam essencialmente seu ser objetivo. Mediante toda 

exteriorização (Entäußerung) sua subjetividade (“forças essencialmente objetivas”) se 

realizava, efetivava-se, manifestava-se, não lhe assentando enquanto sujeito, mas enquanto um 

ser que agia objetivamente, logo, enquanto um ser naturalmente objetivo. Esse objetivo 

(Gegenständliche), esse “representativo” era sua determinação essencial, ademais, toda pessoa 

em sua origem era natureza, a tal ponto que Marx (2010, p. 126-127) chegava a dizer que, “[...] 

só o naturalismo é capaz de compreender o ato da história universal (Weltgeschichte).” 

Toda pessoa – continuava Marx – estava munida de forças naturalmente existentes 

enquanto possibilidades e capacidades (Anlagen und Fähigkeiten), como pulsões. Como ser 

objetivo, sensível, sofredor, os objetos de suas pulsões estavam fora de si, carecendo deles por 

serem objetos essenciais à própria vitalidade e indispensáveis à atuação e confirmação de suas 

forças essenciais. Comida, água, agasalho, soneca, cópula sexual eram carências naturais 

satisfeitas por objetos alheios a qualquer pessoa, objetos fora da pessoa, atos que confessavam 

que o corpo humano carecia assim de objetos existentes fora dele, imprescindíveis à sua 

integração e externação essencial (MARX, 2010, p. 127). Dessa forma, um ser que não tivesse 

sua natureza fora de si não seria um ser natural (mas o único ser, solitário). Um ser que não 

tivesse nenhum objeto fora de si não seria um ser objetivo. Se um ser não tiver carência de um 

                                                           
14 “[…] O homem é áutico (selbstisch). Seu olho, seu ouvido etc., são áuticos; cada uma de suas forças essenciais 

tem nele a propriedade da ipseidade (Selbstigkeit).” (MARX, 2010, p. 125).  
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terceiro objeto, não terá para si nenhum objeto. De fato, por silogismo, concluía Marx (2010, 

p. 127): “[...] Um ser não objetivo é um não-ser.” 

Seguindo o raciocínio, para Marx, o trabalhador nada podia criar sem a natureza, 

sem o seu mundo exterior sensível. Ela era a matéria pela qual seu trabalho se efetivava. O 

produto do trabalho era o trabalho que se fixava num objeto. Mas no modo de produção 

capitalista, tal objeto que o trabalho produzia (o seu produto) se lhe defrontava como um ser 

estranho, detentor de um poder que aos poucos se tornava independente do respectivo produtor. 

 O trabalho fazia-se coisal (Sachlich) enquanto objetivação/objetificação 

(Vergegenständlichung) do próprio trabalhador, efetivando-se na realidade objetiva (MARX, 

2010, p. 80-81). Mas no Estado “nacional-econômico” essa efetivação do trabalho aparecia, 

segundo Marx, como desefetivação (Entwirklichung) para o trabalhador, pois a objetivação fora 

da realidade capitalista se mostrava idealmente positiva, mas na realidade concreta aparecia 

como perda do objeto e servidão ao objeto, estranhando o trabalhador, 

 
A exteriorização (Entäußerung) do trabalhador em seu produto tem o significado não 

somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa (aussern), 

mas, bem além disso, [que se torna uma existência] que existe fora dele (ausser 

ihm), independente dele e estranha a ele, tornando-se uma potência (Macht) 

autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil 

e estranha. (MARX, 2010, p. 81, grifo nosso).   
 

A exteriorização do trabalho capitalista, no momento histórico de Marx, portanto, 

não desenvolvia nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortificava sua physis, num 

trabalho de autossacrifício, arruinando seu espírito. O resultado dessa contínua exteriorização 

fazia o trabalhador estranhar-se da seguinte maneira: só se sentiria um ser vitalmente consciente 

e livre nas suas funções animais (comer, beber, procriar, dormir), e nas suas funções humanas 

só se sentiria animal. O animal se tornava humano e o humano, animal (MARX, 2010, p. 83), 

convergindo assim com a citação de Adam Smith apud Marx (2010, p. 24), na qual o salário 

operário habitual tinha de ser o mais baixo possível compatível com a simples humanidade, isto 

é, com uma existência animal. 

Diante desse estranhamento (Entfremdung) laboral, Marx faria sua comparação 

com o ser genericamente humano de sua época. Ao conceber o caráter genérico da espécie 

humana, partia do pressuposto de que a natureza inteira era uma extensão inorgânica de seu 

corpo orgânico, sendo impossível existir prescindindo dela. Oxigênio, luz, minerais, plantas, 

animais, etc., formavam teoricamente uma parte da consciência humana,  

 
[...] em parte como objetos da ciência natural, em parte como objetos da arte – sua 

natureza inorgânica, meios de vida espirituais, que ele tem de preparar 
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prioritariamente para a fruição e para a digestão –, formam também praticamente 

uma parte da vida humana e da atividade humana. (MARX, 2010, p. 84, grifo 

nosso).    

 

Marx se debruçava em descobrir qual seria a atividade vital que fazia a espécie 

humana se distinguir dos demais animais, suprassumindo-se além de sua animalidade. Para ele, 

no modo (Art) da atividade vital encontrava-se o caráter inteiro de uma espécie. Diferentemente 

do animal que era imediatamente um com sua atividade vital, a pessoa humana fazia da sua 

atividade vital o objeto da sua vontade e consciência. Ao fazer da natureza seu corpo inorgânico 

por meio de sua atividade vital (consciente e livre) o ser humano aparecia universalizado, 

universalizava-se, tornava-se assim um ser genérico, uno a toda espécie humana. Nessa 

atividade conscientemente livre morava o caráter genérico do homem. Nela, o trabalho, a vida 

produtiva aparecia ao homem como um meio – não um fim – para a satisfação de uma carência, 

necessária à manutenção de sua existência física, espiritual, social, etc. Essa vida produtiva 

seria a vida engendradora da vida. A vida produtiva, portanto, seria a vida genérica. 

Em Marx (2010, p. 85), o animal produzia unilateralmente sob domínio de sua 

carência físico-emotiva, enquanto que a pessoa produzir-se-ia universalmente, livre ou não da 

sua carência físico-emotiva. O animal produzia a si mesmo, enquanto a pessoa reproduziria a 

natureza inteira. O animal formava seu produto apenas segundo a medida e a carência da espécie 

à qual pertence, entretanto uma pessoa saberia produzir segundo a medida de qualquer espécie 

e considerar a medida inerente a qualquer objeto, de tal sorte que o homem também formaria 

qualquer produto segundo as leis da beleza. 

Na elaboração do mundo objetivo, a pessoa se confirmava efetivamente como ser 

genérico. Nessa produção, a natureza aparecia como a sua obra e sua efetividade (Wirklichkeit), 

 
O objeto do trabalho é portanto a objetivação da vida genérica do homem: quando o 

homem se duplica não apenas na consciência, intelectual[mente], mas operativa, 

efetiva[mente], contemplando-se, por isso, a si mesmo num mundo criado por ele. 

Consequentemente, quando arranca (entreisst) do homem o objeto de sua produção, 

o trabalho estranhado arranca-lhe sua vida genérica, sua efetiva objetividade 

genérica (wirkliche Gat-tungsgegenständlichkeit) e transforma a sua vantagem com 

relação ao animal na desvantagem de lhe ser tirado o seu corpo inorgânico, a natureza. 

(MARX, 2010, p. 85, grifo nosso)  

 

Podemos então concluir que, para Marx, o trabalho estranhado arrancava da pessoa 

humana sua própria natureza, seu corpo inorgânico que paradoxalmente o humanizava, o 

objetivava; transformava o ser genérico do homem num indivíduo burguês desunido de si 

mesmo e estranho à sua própria espécie; impedia que o trabalho fosse uma atividade vital e 

meio universalizador do ser humano junto à totalidade da vida humana e natural. Esse 

estranhamento do trabalho constituía o centro extrativista, exploratório e desumanizador da 
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existência individual e coletiva humana, brutalizando-a e enlouquecendo-a por não conseguir 

mais repor suas necessidades omnilaterais (fisiológicas, emocionais, intelectivas, espirituais, 

sociais, etc.) mais elementares. Assim, o ser pessoa estranhava-se a tudo que o circundava, tanto 

a vida natural quanto a vida genericamente humana, dentre estas, sua própria vida singular. A 

vida individual, o individualismo, tornava-se agora, para Marx, a finalidade da vida do gênero 

humano capitalista. 

Esse estranhamento laboral constitutivo do modo de produção capitalista vai ser 

repercutido nas demais esferas estruturais e superestruturais das sociedades espalhadas pelo 

mundo, dentre elas a brasileira. Como estamos a perceber, o forró em suas mais variadas 

manifestações e expressões na sociedade capitalista tardia, não poderíamos deixar escapar de 

nossa análise as possíveis imbricações entre as exteriorizações (Entäußerungen) artísticas do 

forró e os processos de trabalho que o envolvem. 

Para Magalhães (2008), na história da arte, por exemplo, não havia presente nem 

passado, mas a presença infinita e perene de reivindicações afirmativas de liberdade 

exteriorizada, tornada vida na obra de arte produzida por trabalho humano. Tudo que fosse 

formado pelo homem ou pela mulher necessariamente tinha de possuir esse estatuto de “vida 

exteriorizada em obra” e “obra concentradora de vida (humana)”. Walter Benjamin (1987) 

chamava de “aura” essa porção original hic et nunc da obra de arte, irreprodutível, única e 

autêntica, como que mística, inerente à arte pré-industrial, enfraquecida inevitavelmente pela 

reprodutibilidade técnica imperialista e nazifascista de seu momento histórico, retirando, assim, 

o original valor de culto artístico pelo valor de exposição mercadológica capitalista. Para 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 28), pertencia ao sentido da obra de arte ser aquilo em que 

havia se convertido, ser magia primitiva, manifestação do todo no particular, voltando sempre 

a se realizar a duplicação pela qual a coisa se manifestava como algo de espiritual, como 

exteriorização (Entäußerung) do mana. Para ambos, era isso que constituía a aura da obra de 

arte. 

Assim, formar uma obra significava reivindicar perpetuamente a própria liberdade 

humana, a própria atividade vital, consciente e livre. Se um ser humano fosse proibido de formar 

qualquer obra/produto, ele não poderia exteriorizar-se em algo, logo, seria inumano. Por 

conseguinte, se numa exteriorização humana qualquer da pessoa (artista/trabalhadora) também 

viesse a se estranhada a obra de arte/trabalho em alguma medida, tal ato já não seria mais uma 

exteriorização plena, mas uma estultificante relação entre uma pessoa coisificada (não-livre) e 

uma matéria desumanizada (não viva). Não existiriam pessoas livres nas quais suas obras não 

fossem fruto de suas livres e conscientes exteriorizações artísticas/laborais. Se a exteriorização 
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indispensável à vida humana, como reiterava Magalhães (2008), for castrada ou impedida de 

ser expressão plenamente livre e consciente de seu autor (artista ou trabalhador), a condição 

humana em si também seria tolhida. 

Podemos reconhecer aqui que toda arte era fruto de trabalho humano. Para tanto, 

tal sujeito histórico labutador tinha de se reconhecer objetiva e subjetivamente em cada 

processo e no produto que formava (seja este um bem ou um serviço). Só assim seria movido 

facilmente por leis de beleza a ponto de contemplar-se, intelectual e efetivamente, num mundo 

formado por ele, como já dissemos afirmar Marx (2010, p. 85), num mundo que era sua obra. 

A respeito do ser-obra da obra de arte, Duarte (2006, p. 393-394) nos dizia que Heidegger 

defendia que, “[...] Ser-obra significa: estabelecer um mundo [...] produzir (her-stellen) a terra”. 

Portanto, exteriorização, entendida como uma reivindicação perpetuamente 

afirmativa da atividade vital, consciente e livre da pessoa humana, fortemente exprimida na 

forma de trabalho artístico, podia humanizar e não humanizar o sujeito artístico, a depender da 

relação dialética contida entre objetivação (Entäußerung) versus estranhamento (Entfremdung) 

que o produto da sua força seu trabalho (obra de arte) abarcava. Nesse sentido, há 

estranhamento (Entfremdung) ou objetivação/exteriorização (Entäußerung) na experiência do 

forró por parte das mais variadas pessoas? Será que um músico, dançarino ou mero ouvinte-

consumidor de um espetáculo forró, fosse num megaevento ou numa pequena casa de show, 

fosse numa aula de dança de salão ou por conteúdos auditivos ou audiovisuais através de 

dispositivos digitais (smartphone, tablete, computador, notebook) interligados à internet, 

coisificar-se-ia ou humanizar-se-ia ao usufruir uma obra de arte do forró, esse “produto-forró”, 

essa pop art? Perceber se a exteriorização do trabalho artístico (dança e música) forrozeiro era 

realmente uma reivindicação da atividade vital, consciente e livre dos sujeitos artísticos a 

produziam, através de suas mais variadas relações (professor de dança-aluna/o, artista-plateia, 

produtor cultural-consumidor da festa, etc.), será uma das questões que trataremos nessa 

pesquisa. 

De mero fenômeno festivo, dançante, musical, familiar e comunitário – como 

formalmente registrou Cascudo (1954, p. 413) datando que em 1833 o termo forrobodó fora 

utilizado – aos poucos essa manifestação popular, polissêmica e brasileira ia paulatinamente se 

apresentando numa maneira inevitavelmente comercial de se experimentar, influenciada, 

logicamente, pela estrutura econômico-política que a permitia. 

Nesse contexto, deviam ser entendidas as categorias mutuamente determinadas à 

luz marxiana que hora analisaremos: trabalho e mercadoria. 



 
49 

 

 

Trabalho e mercadoria estavam diretamente vinculados. Em Marx, o duplo caráter 

do trabalho (concreto e abstrato), no modo de produção capitalista, produzia e era produzido 

pelo duplo caráter de valor da mercadoria (valor de uso e valor de troca). Toda mercadoria, 

mesmo aquela tirada diretamente da natureza, só se tornava mercadoria porque antes dela havia 

um pretérito processo de trabalho que a instituía. Assim, para que possamos entender a 

mercadoria era inevitável tecermos algumas investigações sobre o trabalho que a metabolizava 

e dava valor. 

O trabalho, para Marx, era a categoria que fundava o ser social, a condição 

sociocultural humana. Era ele quem mediava e regulava o metabolismo humano com a natureza, 

o real produtor de valor, de riqueza (MARX, 2017, p. 255). Como criador de valor de uso, o 

trabalho era, “[...] uma condição de existência do homem, independente de todas as formas 

sociais, eterna necessidade de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza e, 

portanto, da vida humana.” (MARX, 2017, p. 120, grifo nosso). Todavia, Marx reiterava que o 

trabalho não era a única fonte de valores de uso que a humanidade produzia, pois era da natureza 

sensível que nasciam as riquezas materiais. 

O trabalho era uma atividade social e objetiva possuindo duas formas de expressão 

(trabalho concreto e trabalho abstrato), ligado, respectivamente, ao duplo aspecto manifestante 

da mercadoria (valor de uso e valor de troca). Como já dizíamos, o trabalho concreto tinha valor 

qualitativo (por isso, positivo), exteriorizando/objetivando (Entäußern) o trabalhador; enquanto 

que o trabalho abstrato tinha um valor quantitativo (por isso, negativo), estranhando 

(Entfremden) o trabalhador. 

O trabalho concreto (work) referia-se à utilidade (valor de uso) de um serviço ou 

produto voltado à satisfação de necessidades concretamente sociais, fossem elas “do estômago 

ou da imaginação”. Esse trabalho exteriorizava/objetivava sua efetiva humanidade reconhecida 

no processo e no produto que formava, justamente porque se vinculava diretamente à satisfação 

de necessidades socialmente concretas.  Destarte, os valores de uso formariam o conteúdo 

material (stofflichen Inhalt) da riqueza, qualquer que fosse a forma social desta (MARX, 2017, 

p. 114). No modo de produção capitalista, tais valores de uso constituíam, ao mesmo tempo, os 

suportes materiais (stofflichen Träger) do valor de troca. A grandeza desses valores de uso, 

simbolizada em preço ($), seria determinada pela quantidade e pela intensidade de tempo de 

trabalho socialmente necessário para produzi-la. 

Já o trabalho abstrato (labour) referia-se ao valor quantitativo, de um produto ou 

serviço, abstratamente equivalido para trocar valores de uso de diferentes naturezas, como vestir 

(“x” quantidades de camisa) por comer (“y” quantidades de trigo). Não eram somente as 
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propriedades naturais (físicas, químicas ou geométricas) das mercadorias que conferiam a 

necessidade abstrata de equivaler utilidades (valor de uso) distintas, mas era a abstração desses 

valores de uso (somado ao trabalho abstrato/estranhado/“morto” contido na mercadoria) que 

caracterizariam a relação de troca das mercadorias. Como nos dizia Marx (2017, p. 116), “Como 

valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade; como valores de troca, 

elas podem ser apenas de quantidade diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor 

de uso”. 

Trabalho abstrato, pra Marx, era trabalho morto, pretérito, cristalizado no 

produto/serviço, para trocar valores além de suas utilidades concretas, abstratamente 

concebidos para render uma riqueza alheia do trabalhador, para além de seu valor de uso. 

Desapareciam os caracteres úteis e residuais dos produtos do trabalhador, não restando mais do 

que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples massa amorfa (Gallerte) de trabalho 

humano indiferenciado. Como valores, todas as mercadorias eram medidas e determinadas 

fundamentalmente pelo tempo de trabalho socialmente cristalizado nelas. Como regra geral, a 

grandeza de valor de uma mercadoria variava na razão direta da quantidade de trabalho que 

nela se realizava e na razão inversa da força produtiva desse trabalho (MARX, 2017, p. 118). 

O sistema do capital obrigava a pessoa trabalhadora a produzir além do necessário, 

estranhando-a (Entfremden) de toda a relação social envolvida neste trabalho, tomado por Marx 

como aspecto negativo do trabalho. Estranhava tal trabalhadora do processo produtivo, do 

produto fabricado, da espécie humana (ou do ser genérico humano de sua época, Zeitgeist) e de 

si mesmo. Tal estranhamento (Entfremdung) era exatamente o trabalho abstrato produtor de 

mais-valor (mais-valia) de um produto ou serviço alheado (estranhado) desta mesma 

produtora/trabalhadora, quantificado como o tempo de trabalho excedente à sobrevivência 

miserável operária não paga a esta, gerando, por conseguinte, o lucro capitalista. A relação 

social trabalho abstrato continha todo o cerne da exploração capitalista, que fazia nascer à 

relação básica da economia capitalista: a mercadoria (fosse ela natural, produto do trabalho ou 

a própria pessoa trabalhadora). 

Na mercadoria estava a chave de entendimento do capital, resultado do mais-valor 

extorquido do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que, à época de Marx, trabalhavam em 

média entre 14 a 16 horas/dia. E era o trabalho a medida definitiva e real pela qual o valor de 

todas as mercadorias, em todos os tempos, podia ser avaliado e comprado (MARX, 2017, p. 

124). 

As mercadorias possuíam, assim como o trabalho, um duplo caráter: de serem 

objetos úteis (forma natural) e de serem suportes de valor (forma valor). 
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Para Marx, o valor de troca da mercadoria passava a se valorizar tanto que, ao se 

destacar da posse de seu produtor, tornava este menos valoroso à medida que aquela crescia em 

valor capital. As relações entre os produtores, efetivadas pelas determinações sociais de seus 

trabalhos, passavam – no desenvolver da história pós-industrial – a assumir a forma de uma 

relação social de produtos do trabalho. O caráter misterioso da forma-mercadoria refletia aos 

homens e às mulheres os caracteres sociais de seus próprios trabalhos como caracteres objetivos 

dos próprios produtos do trabalho, aparentando serem naturais as propriedades sociais contidas 

nessas coisas produzidas, como uma relação social entre objetos, existente à margem dos 

produtores. Dessa forma, as mercadorias pareciam ser dotadas de vida própria, travando 

relações reificadas/coisificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas, e não relações 

diretamente sociais entre pessoas (MARX, 2017, p. 147-148). Essa aparente vida própria das 

mercadorias sobre as pessoas era expressão de certa objetividade fantasmagórica, de uma 

relação entre coisas necessárias que progressivamente quantificassem mais e mais valores de 

troca. A isso Marx chamava de fetichismo da mercadoria, inseparável da produção das mesmas. 

O objetivo desse feitiço era encobrir as relações desumanas do trabalho embutido na mercadoria 

para substituí-las pelas próprias caraterísticas materiais e ideológicas “sensível-

suprassensíveis” desta coisa agora feitichizada.  

O conceito de fetichismo fora cunhado pela primeira vez, em 1756, por Charles de 

Brosses e posteriormente sistematizado, em 1760, na sua obra intitulada Do Culto dos Deuses 

Fetiches ou Paralelo da Antiga Religião do Egito com a Religião Atual da Nigritia (SAFATLE, 

2010, p. 21). O termo “Nigrita” referia-se ao latim niger = negro. Segundo SILVA (2012), o 

sentido do termo fetichismo de Brosses era usado para caracterizar um tipo de pensamento 

mágico, fundamentado por crenças supersticiosas encontradas em algumas sociedades 

“primitivas” ante as “ilustradas/esclarecidas” europeias. Tal fetichismo era operado pelo culto 

de objetos inanimados, de divinizações de animais ou de fenômenos irregulares naturais. O 

conteúdo sociocultural do termo era baseado nos relatos dos navegadores portugueses acerca 

dos cultos de tribos nativas quando de suas passagens por Guiné e África Ocidental. Assim, a 

origem etimológica do termo vinha de fetisso, da língua portuguesa antiga, correspondente a 

feitiço, do português atual (SILVA, 2012, p. 15-16).  

Onde estaria, portanto, o fetichismo que se colava ao mundo das mercadorias, para 

Marx? Na forma valor de troca quando o valor de uso é trocado como uma mercadoria, pois o 

valor de uma coisa só se realizaria na troca, isto é, num processo socialmente determinado. 

Ironizava Marx, ao final do primeiro capítulo A mercadoria, no item 1.4, chamado O caráter 
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fetichista da mercadoria e seu segredo, de seu livro mais aceito pela crítica acadêmica, O 

capital,  

 
[...] Se as mercadorias pudessem falar, diriam: é possível que nosso valor de uso 

tenha algum interesse para os homens. A nós, como coisas, ele não nos diz respeito. 

O que nos diz respeito reificadamente (dinglich) é o nosso valor. Nossa própria 

circulação como coisas-mercadorias (Warendinge) é a prova disso. Relacionamo-nos 

umas com as outras apenas como valor de troca. (MARX, 2017, p. 158 , grifo 

nosso)  

 

Essa coisa ou corpo-mercadoria (Warenkörper), esse produto enfeitiçado, no 

decorrer do desenvolvimento tecnológico e científico, desempenhava um papel crucial na 

formação do consumo popular. Aliado aos estudos de psicologia e semiologia, a publicidade 

desenvolvida pelas grandes corporações faziam gerar uma percepção de valor sobre as coisas 

infinitamente maior que à época de Marx. A mercadoria passava a ser cultuada agora nas mais 

variadas representações simbólicas (imagética, sonora, audiovisual, etc.) propagandeadas pelos 

veículos de comunicação de massa. As propagandas televisivas, cinematográficas, radiofônicas 

iam se tornando a alma do negócio; ora, “quem não era visto, não era lembrado”. Para Adorno 

(2002, p. 66), a publicidade era o elixir da vida, o vínculo que ligava os consumidores às grandes 

firmas.  

Vejamos agora um pouco como a manifestação artística e a experiência social 

polissêmica do forró se apresentam no capitalismo como trabalho alienado e mercadoria 

fetichizada para gerar mais-valor e lucro. 

Existem várias formas mercadológicas de experimentar o forró: enquanto produto 

e/ou serviço. Enquanto produto, o forró se consume, no formato auditivo ou audiovisual, pela 

compra de compact disc (CD) ou digital versatile disc (DVD), de artefatos de um artista/banda 

musical (vestimenta, adesivos, chaveiros), de ingressos de show (hoje customizado em 

categorias de classe como “pista”, “open bar”, “vip” ou camarote), etc. A cada dia que passa 

fica mais raro experimentar hoje o forró como produto/objeto físico, pois é enquanto serviço 

que a maior fonte da experiência e do lucro do fenômeno forrozeiro se encontra. Enquanto 

serviço, o forró é consumido em festas, em shows de bandas musicais, em espetáculos de dança, 

em aulas de dança de salão, em bares e restaurantes, etc. De uma maneira geral, se nós não 

estivermos numa apresentação de forró (dançante e/ou musical) presencial, experimentamo-lo 

pelas redes digitais na forma auditiva ou audiovisual, deixando que os algoritmos das principais 

redes sociais influenciem nossa experiência social “forró”.  

Hoje, a experiência forró é uma hibridização entre sua manifestação imaterial e 

material. Seus conteúdos auditivos ou audiovisuais são experimentados de inúmeras formas. 
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Destacamos aqui as experiências publicitárias exercidas pelas digitais mídias sociais via Web 

2.0 (O’REILLY, 2005) e Web 3.0 (OLIVEIRA; MAZIERO; ARAÚJO, 2018) em smartphones, 

em notebooks, em smartvs, etc., como potentes formas de produção e reprodução de percepção 

de valor de mercado das bandas, dos e das artistas e das marcas empresariais apropriadoras do 

fenômeno forrozeiro, uma vez que tais veículos não eram tão determinantes ao consumo de 

massas como a época de Marx e Engels ou Adorno e Horkheimer. 

Para o capital, a incansável e progressiva criação ideológica de fetiches 

mercadológicos deviam subordinar todos os setores da produção espiritual humana com o fim 

único de “[...] ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a chegada 

ao relógio do ponto, na manhã seguinte” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 108 , grifo 

nosso). O grifo nosso “à noitinha” não aparece à toa: a predominância das experiências sociais 

de forró era e ainda é exatamente noturna, após o trabalho. Ludovico Silva (2013, p. 150) 

chamava essa “oficina da produção espiritual do capitalismo” pós-trabalho de produtora de 

“mais-valia ideológica”, cuja finalidade era fortalecer e enriquecer o capital ideológico burguês. 

Tal mais-valia ideológica era produzida inconscientemente por dois motivos aparentemente 

tautológicos: por ser mais-valia e por ser ideológica. Tratava-se, portanto, de um excedente de 

energia mental produzida no tempo livre da classe operária apropriada pelo capital. Assim, o 

autor passaria a cunhar o conceito de “indústria ideológica”, semelhante ao já cunhado 

“indústria cultural” por Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento. Ao nosso 

entender, eram conceitos que não se excluíam. Ócio e lazer eram, dessa forma, reposições 

orgânicas ao trabalho do dia seguinte e, ao mesmo tempo, experiências espaço-temporais em 

que se extraía uma subjetiva mais-valia ideológica, formando gostos e desejos induzidos pelo 

capital monopolista global. A omnipresença do capital sobre a vida das pessoas, fora do período 

de trabalho do chão da fábrica, fazia com que uma específica indústria se preocupasse em 

produzir bens e serviços de consumo destinado a condicionar todo o momento de ócio caseiro 

ou entretenimento/lazer das massas (teatro, cinema, ruas, praças) quando findavam sua jornada 

na fábrica. Essa indústria teria o nome de indústria cultural. Sobre esta, discorremos logo em 

seguida com maiores detalhes. 
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4 INDÚSTRIA CULTURAL SEGUNDO ADORNO E HORKHEIMER 

 

Podíamos dizer que muitos estados-nação (europeus, árabes, persas, indianos, 

chineses, japoneses, etc.) sempre desenvolviam intra e internacionalmente superestruturas 

ideológicas com o fito de manterem submissas, tanto objetiva quanto subjetivamente, suas 

respectivas classes plebeias. Ademais, sem a criação e a reprodução de uma moral e uma ética 

hegemônica, nos mais diversos campos (religioso, científico, artístico ou lúdico-esportivo), 

qual Estado conseguiria manter, por tempo indeterminado, sua massa obediente para além das 

odiosas forças repressivas militares?    

Diversas mudanças tecnológicas permitiam o desenvolvimento de uma indústria 

específica: a da cultura. Podíamos considerar a inovação da imprensa de Gutemberg, na década 

de 1430, como uma importante inovação tecnológica que revolucionava o modo como se 

absorvia a cultura impressa e escrita, reimprimindo depois artes e livros em escala mundial 

jamais vista – embora Bi Sheng (990-1051), na China, já houvesse imprimido por tipos móveis. 

Inicialmente, tal inovação não obtivera o sucesso europeu desejado, dado que ainda uma 

pequena elite era letrada e o modelo medievo-feudal jamais objetivava ampliar o conhecimento 

às massas através do comércio de produtos culturais (livros, obras de arte, etc.) para fins de 

enriquecimento eclesiástico ou aristocrático. Havia também o obstáculo operativo em 

reproduzir manualmente materiais tipográficos para que massivamente fossem consumidos. 

Seria necessário o surgimento de máquinas substitutivas de trabalho humano, multiplicando a 

capacidade produtiva sobre tais objetos culturais. Seria preciso esperar as revoluções burguesas 

europeias, que ampliariam os processos de escolarização em seus países, os chamados “sistemas 

nacionais de ensino” em meados do século XIX, segundo SAVIANI (2012, p. 5), para que obras 

de arte e da cultura em geral pudessem ser largamente consumidas em caráter industrial e 

massificado. Assim, os antigos súditos feudais se ilustrariam/esclareceriam como indivíduos 

proletarizados consumistas. 

Longe de qualquer tautologia, não podíamos falar em indústria cultural antes da 

revolução industrial do século XVIII, visto que o fenômeno industrial era base materialista 

central com que se engendraria a futura noção filosófico-sociológica de indústria cultural. Mas 

o importante a se frisar era que sem uma economia de mercado, baseado no consumo massivo 

de bens e serviços, uma chamada indústria cultural jamais poderia ser engendrada, ou seja, 

numa sociedade do consumo apenas verificada na segunda metade do século XIX, basicamente 

na Europa, Estados Unidos e Japão. Iniciativas como o teatro de revista, a opereta e o cartaz 
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ousaram ser tentativas simplificadas de despertar o fetiche mercadológico ao consumo 

massificado para o teatro, a música e as artes visuais, respectivamente, nesse mesmo período.  

As transformações tecnológicas, ocorridas na segunda metade do século XIX e 

início do século XX, favoreciam o surgimento de novas linguagens artísticas e 

comunicacionais. Gramofones, fonógrafos, rádios, câmeras fotográficas e cinematográficas 

passavam a desenvolver técnicas específicas de representação imitativa ou de equivalência ótica 

da realidade, independente da veracidade da mensagem que veiculavam. Assim, os meios de 

comunicação em massa, a indústria cultural e a cultura de massa surgiam como funções do 

fenômeno da industrialização. Era esta, através das alterações que produzia no modo de 

produção e na forma do trabalho humano, que determinava um tipo particular de indústria (a 

cultural) e de cultura (a de massa), implantando numa e noutra os mesmos princípios em vigor 

da produção capitalista: o uso crescente da máquina e a submissão do ritmo humano de trabalho 

ao ritmo da máquina; a produção em série, em larga escala e padronizada; a exploração 

assalariada; a divisão sexual, social e internacional do trabalho; etc. (COELHO, 1980, p. 9-10). 

Assim, é mister salutar a diferença entre indústria cultural e cultura de massas.  

Adorno e Horkheimer (1985) preferiam cunhar a expressão “indústria cultural” à 

“cultura de massas”. Primeiramente, para evitar a confusão com uma arte ou manifestação 

cultural surgida espontaneamente do seio popular ou solicitada pelas próprias massas, algo fora 

do alcance da totalização própria do mundo administrado sob a égide do Capital. No conceito 

de indústria cultural, uma das características centrais era o fato do produto cultural não ser feito 

por aquelas pessoas que o consumiam, como assim acontecia com os produtos da cultura 

popular ou folclórica, daí a razão para outro conceito que não o de cultura de massas.  Segundo, 

porque eram expressões distintas quanto à sua natureza. Embora ambas utilizassem o conceito 

“cultura”, na primeira (indústria cultural) esta se apresentava como adjetivo (adjunto 

adnominal), enquanto que na segunda (cultura de massas) é utilizada em caráter substantivo 

(nominal) (COSTA, 2013). Tais distinções não se apresentavam meramente enquanto forma 

(linguístico-semânticas), mas a partir de seu real conteúdo filosófico. Para ambos, o foco 

conceitual recaia sobre a palavra indústria, uma vez que ambos os autores bebiam do 

materialismo histórico-dialético como chave analítica para se compreender a estrutura social de 

seu tempo, i. e., o modo de produção econômico vigente determinava os rumos centrais da 

história das demais estruturas sociais próprias do que chamariam de capitalismo tardio. Esse 

capitalismo tardio continha distintas produções industriais (de base, de bens de capital, etc.), 

dentre elas a cultural. Por isso, o termo “cultural” viria adjetivar o núcleo conceitual e 

substantivo “indústria”, como um tipo específico de indústria, ramificação desta. Assim, 
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indústria cultural (Kulturindustrie) seria um conceito político e ético materialmente embasado 

no processo produtivo (ADORNO, 2020, p. 24).  

A luta entre classes antagônicas, hipertrofiadas pelo capitalismo tardio, favorecia o 

surgimento de uma específica indústria das demandas culturais (artísticas, científicas, 

desportivas, entretenimento, lazer, etc.) da classe trabalhadora, visto que a pessoa trabalhadora, 

à medida que era trocada por um valor em moeda inferior às forças por ela gastas, reificava-se, 

estranhava-se do processo e do produto de seu trabalho, de si e da espécie humana, não dispondo 

de tempo livre (que não fosse o próprio sono) para criticar seu estar no mundo, nem usufruir do 

exercício livre ao lazer e à cultura crítica. Nesse quadro, a cultura passava a ser tratada não mais 

como objeto de crítica, de acesso à arte ou ao conhecimento por parte da classe operária, mas 

como um novo nicho de mercado na medida em que o tempo livre – conquistado mediante 

greves e reinvindicações por menores jornadas de trabalho, de 14 horas/dia para cada vez menos 

– ia sendo transformado planejadamente para ser usufruído por produtos e serviços culturais 

simplificados, divertidos, de fácil consumo e pouco esforço racional. Como milhões de pessoas 

participariam dessa indústria cultural, isto imporia métodos de reprodução que tornariam 

inevitável a disseminação de bens padronizados, em série e em larga escala, vide a satisfação 

de necessidades iguais (ADORNO, 1985, p. 100). E aos poucos a indústria cultural ia fazendo 

morada entre nós. O momento da instalação definitiva desse processo seria o capitalismo 

monopolista do século XX. 

Para Costa et al (2003), Horkheimer e Adorno analisavam a produção industrial dos 

bens e serviços culturais enquanto fenômeno global de conversão da cultura totalmente em 

mercadoria, defendendo a tese de que o desenvolvimento das comunicações em massa tinham 

um impacto fundamental sobre a natureza da cultura e da ideologia nas sociedades modernas. 

A fácil acessibilidade da população a esse conjunto de meios de comunicação (cinema, 

televisão, rádio, jornais, revistas), visando informação, entretenimento, diversão, lazer e arte 

exercia um tipo de manipulação retroativa ao controle social geral que não só edificava a 

mercantilização da cultura como também era legitimada pela demanda proletária a tais 

produtos.  

Outras características da indústria cultural, como o comprometimento da 

autenticidade da arte diante da sua reprodutibilidade técnica e sua transformação em fetiche 

mercadológico; como a capacidade dos produtos de prescrever a reação dos receptores; como 

o consumidor passivo; como a falsa identidade entre o universal e o particular; como a técnica 

enquanto ideologia; como o “novo” enquanto manifesto do imediato; bem como a fraqueza do 
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“eu” constituíam fundamentos da gestão administrativa da indústria cultural (COSTA, 2013, p. 

136-137).  

Rodrigo Duarte (2010; 2016), por sua vez, sintetizava as características centrais da 

indústria cultural em cinco operadores: a manipulação retroativa; a usurpação/confisco do 

esquematismo; a domesticação do estilo; a despotencialização do trágico; e o fetichismo da 

mercadoria cultural. 

A distribuição de conteúdos midiáticos, artísticos e culturais, ora irracionais 

(apelativos contra a razão ou à vida intelectual), ora conformistas (adaptação das massas ao 

status quo), configuravam processos de formação debilitada ao indivíduo burguês no que 

Adorno passava a categorizar como semiformação (Halbbildung). Este sucessivo processo 

enfraqueceria o eu psíquico burguês ocasionando o que ele categorizava como 

pseudoindividualidade, como pseudo-atividade autônoma. O êxtase ou o narcótico efeito 

consumista seriam propositadamente embutidos nos produtos/serviços da indústria cultural para 

que nenhuma milimétrica partícula de criticidade ou de espontânea resistência individual 

germinasse na mente daqueles e daquelas que experimentam. Assim, o plano administrativo 

omnipresencial capitalista era espionar, controlar e influenciar, por 24 horas, a saciedade de 

todos os desejos e atos livremente pseudoindividuais, em determinadas ofertas presenciais ou à 

distância (delivery por telefone ou pela internet) pré-estabelecidas pelos donos do poder. 

“Pensar fora da caixa” era uma ameaça duramente combatida pelos ideólogos da indústria 

cultural. Assim, o lema que Adorno expressava como “do it yourself” (“faça você mesmo”) não 

passava de uma pseudoatividade, uma espontaneidade mal orientada e pré-administrada pelo 

mercado (ADORNO, 2002 p. 113). A ordem econômica continuava obrigando a maioria das 

pessoas a depender de situações diante das quais se vissem impotentes, precisando abrir mão 

daquela subjetividade autônoma requisito à democracia. Assim, conseguiam sobreviver apenas 

na medida em que abdicavam do seu próprio Eu (ADORNO, 2020, p. 46).  A falácia do 

liberalismo individual burguês era desmascarada pelos mecanismos de imposição constante à 

“abdicação do Eu”, da autonomia derrotada pelo sucessivo bombardeio de ofertas docemente 

convidativas a se adaptar ao gozo inevitavelmente totalitário ou monopolista da 

ilustrada/esclarecida indústria cultural. Abordaremos melhor o conceito pseudoatividade, 

pseudoindividualidade e semiformação no penúltimo capítulo dessa pesquisa.   

Reiteramos que antes de ser um conceito sociológico, indústria cultural era um 

conceito filosófico. Adorno e Horkheimer, ao publicarem pela primeira vez em 1947 sua 

clássica obra Dialética do Esclarecimento, no capítulo intitulado A Indústria Cultural: o 

Esclarecimento como Mistificação das Massas, relacionavam os conceitos-chave “dialética” 



 
58 

 

 

(em Marx) e “esclarecimento” (em Kant, Sade e Nietzsche) demonstrando uma relação 

essencialmente dialética contida no próprio sentido de esclarecimento: obter o real significado 

da realidade, por conta própria e para além da natureza mítica, segundo métodos científicos e 

filosóficos. Só que essa busca de libertar-se do medo da natureza desconhecida – seus “poderes 

ocultos” – e das forças míticas e naturais do universo pelo domínio esclarecido mostrava como 

a submissão de tudo aquilo que era natural ao sujeito autocrático culminava exatamente no 

domínio de uma natureza e uma objetividade cega, numa inescapável compulsão à dominação 

social da natureza. O que já havia esclarecido à humanidade numa etapa seguinte impor-se-ia 

como mito, e o que havia se tornado mito contraditoriamente esclareceria. A busca pelo saber 

de toda e cada lei representativa do real no pensamento tenderia ao absoluto domínio da 

natureza e da humanidade, gerando como consequência a imposição da disseminação 

comunicativa desses saberes pelo filtro das transnacionais ou do Estado, re-alienando e 

reificando a classe trabalhadora, contradizendo o que a liberdade burguesa preconizava em seu 

nascedouro revolucionário: livre pensar e conhecer, livre-arbítrio, livre sufrágio universal, etc. 

O individualismo liberal desaguaria numa coletivização totalitária e massificada de escolhas já 

predefinidas pelo mundo administrado, seja por via de ditaduras estatais ou via monopólio das 

indústrias culturais. A possibilidade de uma escolha resistente e livre do indivíduo à ideologia 

totalitária seria mera ilusão de ótica consumista. Para os autores, o esclarecimento tornar-se-ia 

totalitário, como seria em qualquer sistema (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19, p. 32). 

A indústria cultural refletia a irracionalidade objetiva da sociedade capitalista tardia como 

racionalidade manipuladora das massas (ADORNO, 2020, p. 22). Assim, o esclarecimento 

autocrático regrediria numa nova mitologia geral no exato momento que sequestraria a 

subjetividade e capacidade crítica das massas, ao longo de todos os seus momentos de lazer e 

tempo livre, mediante incessantes ofertas de produtos culturais prontos e acabados, em caráter 

industrial e de fácil consumo. Esse processo de aceitação e confiança social às informações e 

aos produtos tão bem elaborados e vendidos pelas indústrias do entretenimento, da arte e dos 

meios de comunicação em massa fazia com que a classe trabalhadora e marginalizada se 

percebesse mais esclarecida à medida que tais objetos de cultura e informação eram 

divertidamente consumidos, os quais tinham por finalidade precípua estultificar todo tipo de 

abstração humana resistente ao modus operandi capitalista. A própria constituição objetiva dos 

produtos da indústria cultural tenderia a atrofiar a imaginação e a espontaneidade do 

consumidor cultural, pois acaso e planejamento deveriam tornar-se idênticos (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 104.).   
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Para Adorno e Horkheimer (1985), o esclarecimento regredido à ideologia 

encontrava no cinema, na rádio e nas revistas sua expressão mais influente, as quais expeliam 

uma enxurrada de informações precisas e de diversões assépticas que despertavam e 

idiotizavam as pessoas ao mesmo tempo. Nesse coisificado mundo administrado, os seres 

humanos tornavam-se cada vez mais autômatos, fazendo máquinas agirem como humanos na 

medida em que produziam pessoas que agiam como máquinas.  

Do ponto de vista da linguagem audiovisual utilizada pela indústria cultural, a 

rapidez com que cada imagem movia-se num plano ótico dificultaria a reflexão do expectador 

sobre os conteúdos semióticos e políticos, implícitos e explícitos, dos programas de televisão e 

do cinema; a rádio apresentar-se-ia como discurso verdadeiro e absoluto às massas,  “[...] O 

rádio torna-se aí a voz universal do Führer; nos alto-falantes de rua, sua voz se transforma no 

uivo das sirenes anunciando o pânico, das quais, aliás, a propaganda moderna é difícil de se 

distinguir” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 132).  Uma mentira, repetida mil vezes, 

tornava-se uma verdade exatamente por que a indústria cultural nazista conjugou 

minuciosamente muito bem o conceito totalitário de esclarecimento com seus meios de 

comunicação em massa. Na televisão ou no rádio não se desenvolvia qualquer dispositivo de 

réplica (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 100).  

A população como um todo, especialmente a mais pobre, era admitida ou como 

empregada de um mundo totalmente administrado (daí seu caráter fundamentalmente 

totalitário) ou como clientes de uma racionalidade instrumental burguesa (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 121). Totalitária também pela repetição de objetos confinados em 

ilusões de liberdade de escolha, em que o diferente era idêntico e o supérfluo tornava-se 

necessário na engrenagem dessa indústria. De tal modo que quem decidir dela não fazer parte 

não se tornava feliz, exatamente pelo fato de não conseguir se enturmar nas rodas-gigantes da 

alegria fungível dos círculos sociais predominantemente já semiformados pela indústria 

cultural. O destino da pessoa resistente e crítica à indústria cultural seria a morte dos contatos 

sociais numa solidão enlouquecedora.  Ora, hoje como nos tempos de La Boétie e Montaigne, 

a alienação é demasiado doce (como um refrigerante) e o preço da liberdade demasiado amarga, 

visto que esta se encontra muito próxima da solidão e da loucura (BOÉTIE, 2006, p. 4). 

Como profeta irrefutável da ordem existente, a indústria cultural apresentava-se 

corrompida não como a babilônia do pecado, mas sim como catedral do divertimento de alto 

nível (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 118). Ou seja, era apresentada como virtude e não 

como vício; como angélico e não como algo pecaminoso. Adorno e Horkheimer (1985) 

relacionavam essa abordagem religiosa (cristã) ao caráter psicanalítico que os produtos da 
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indústria cultural produziam no eu-burguês, segundo a comparação com a metáfora do “suplício 

de Tântalo” contido na mitologia clássica grega. Tais autores também se fundamentavam no 

duodécimo canto da Odisseia do autor grego Homero, contido no mito de Odisseu (Ulisses), 

como uma metáfora do protótipo do indivíduo burguês, nos capítulos iniciais da Dialética do 

Esclarecimento. Tântalo fora um mitológico rei da Frígia ou Lídia (porção ocidental da 

Turquia). Por ter dado como holocausto seu próprio filho como alimento aos deuses do Olimpo 

(há versões que também dizem que ele roubou os manjares ou segredos do Olimpo e os deu aos 

mortais), embora filho de Zeus, foi condenado à prisão eterna no Tártaro. Lá, fora castigado a 

ficar mergulhado até o pescoço em uma fonte d´água cristalina rodeado de árvores frutíferas. 

Entretanto, ao querer saciar sua sede, Tântalo jamais conseguia bebê-la. O mesmo acontecia 

com as frutas quando sua boca e mãos buscavam tocá-las. Ou seja, o desejo prazeroso 

apresentar-se-ia milimetricamente próximo, mas inatingível, jamais logrando êxito em sua 

saciedade carnal, condenado a viver essa insaciedade ad eternum. A partir dessa simbologia, 

para a dupla de autores, o segredo da sublimação estética dos produtos da cultura industrializada 

consistia em apresentar a satisfação como uma promessa rompida não sublimada, mas 

reprimida. Esse mito era usado pelos autores para explicar o caráter ambivalente da indústria 

cultural, pornográfica e puritana ao mesmo tempo, uma vez que ela, 

 
[...] Expondo repetidamente o objeto de desejo, o busto no suéter e o torso nu do herói 

esportivo, ela apenas excita o prazer preliminar não sublimado que o hábito da 

renúncia há muito mutilou e reduziu ao masoquismo [...] A produção em série do 

objeto sexual produz automaticamente seu recalcamento [...] A ideologia dos 

conventos, segundo a qual não é a ascese, mas o ato sexual, que demonstra a renúncia 

a uma felicidade alcançável, é confirmada negativamente pela seriedade do amante 

que, cheio de pressentimentos, atrela sua vida ao instante fugido. A indústria cultural 

coloca a renúncia jovial no lugar da dor, que está presente na embriaguez como na 

ascese. A lei suprema é que eles não devem a nenhum preço atingir seu alvo, e é 

exatamente com isso que eles devem, rindo, se satisfazer. Cada espetáculo da 

indústria cultural vem mais uma vez aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a 

renúncia permanente que a civilização impõe às pessoas. Oferecer-lhes algo e ao 

mesmo tempo priva-las disso é a mesma coisa. É isso o que proporciona a indústria 

do erotismo. É justamente porque nunca deve ter lugar, que tudo gira m torno do coito. 

[...] a cultura industrializada pode se permitir [...] a indignação com o capitalismo; o 

que ela não pode se permitir é a abdicação da ameaça da castração. Pois esta 

constitui a sua própria essência. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 115-117, 

grifo nosso)       
 

Era exatamente essa castração paradigmática em vários âmbitos que influenciava 

significativamente a psicologia e a pedagogia sexual católica predominante na formação social 

brasileira, na qual meninos e meninas eram educados a se consagrarem a uma vocação 

matrimonial (fazendo votos de virgindade, antes do casamento, admitido na vocação apenas 

casais de sexo oposto) ou celibatária (padres, frades, freiras, leigos, leigas, etc.), ambos 
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atrelados aos votos de obediência aos preceitos da Igreja Católica, herdeira do finado império 

romano medieval e que de tão antiga, numerosa e rica detinha para si um Estado nacional 

próprio, o Vaticano. As vocações celibatárias, exatamente por terem escolhido seguir 

supostamente o exemplo de Jesus Cristo em sua integridade, além dos votos de obediência e 

castidade, fazem ainda os votos de pobreza. Ou seja, obediência hierárquica à monarquia 

eclesial católica (do casal à Igreja; da mulher ao homem; dos padres aos bispos e estes ao papa, 

etc.), castidade/virgindade e pobreza constituíam os três votos centrais da castração psicológica 

que desde muito tempo baliza a moral social católica, tão soberana ainda nos tempos atuais, 

especialmente no território brasileiro, país com o maior número de católicos batizados (porém, 

atendem um número bem superior de fiéis: 172 milhões) e de dioceses do mundo (275) 

(RELAÇÃO..., 2019). Assim sendo, o ideário da renúncia permanente ao prazer carnal, 

constituía o cerne psicanalítico e religioso, pornográfico e puritano, embutido nas mercadorias 

da vigente indústria cultural como preconizavam por Adorno e Horkheimer.  

Enfatizar essa moral essencial da indústria cultural (não permitir a abdicação da 

ameaça da castração por parte de seus consumidores) será crucial em nossa futura análise 

contida nos últimos capítulos dessa pesquisa, em que discorreremos sobre o caráter formativo 

e pedagógico do fenômeno forrozeiro, desde o forró mais originário (forró pé-de-serra) ao 

eletrônico/estilizado, no qual as letras das músicas das grandes marcas/bandas/artistas de forró 

focalizarão exatamente essa ambivalência psicológica e sexual em seus produtos culturais, a 

satisfação apresentar-se-ia como uma promessa rompida não sublimada, mas reprimida. Esse 

enfoque é tão crucial que Trotta (2009) reúne na tríade “festa/amor/sexo” as temáticas 

prevalentes das músicas das bandas de forró cearenses da década de 90, temáticas jamais 

reunidas ao acaso, mas por força deliberada de uma nova indústria cultural própria do Ceará, 

que percebe que essa temática é a que mais é vendida, a que mais “semiforma” (parafraseando 

Adorno) a juventude frente aos relevantes momentos de sala de aula. Continuemos, pois, a 

definir a indústria cultural. 

Para Coelho (1980, p. 24) uma das primeiras funções da cultura de massa era a 

narcotizante, obtida através da ênfase ao divertimento em seus produtos. Procurando a diversão 

(inimigo inversamente proporcional ao pensamento) a indústria cultural estava mascarando 

realidades intoleráveis, fornecendo ocasiões de fuga da realidade. Nessa busca por experiências 

humanas divertidas, os produtos oferecidos por essa indústria cultural praticavam o reforço das 

normas sociais, repetidas até a exaustão, dificultando as possibilidades de discussão. Esse 

contexto levava, destarte, ao conformismo social da realidade econômica, política, religiosa e 

cultural, diante dos quais seus consumidores os perceberiam como algo essencial e natural da 



 
62 

 

 

civilização, e não circunstancial e deliberado por teóricos da grande burguesia, marginalizando 

o debate das questões vitais da sociedade. Adorno e Horkheimer (1985, p. 39) nos diziam, “A 

embriaguez narcótica [...] é uma das mais antigas cerimônias sociais mediadoras entre a 

autoconservação e a autodestruição, uma tentativa do eu de sobreviver a si mesmo.”  

Sobre essa função narcotizante própria da indústria cultural, Étienne de La Boétié 

(1530-1563), muito antes de Dialética do Esclarecimento, já discorrera em seu clássico 

Discurso da servidão voluntária. Nessa obra, ele nos dizia que as pessoas escravizadas perdiam 

a energia, a valentia, tendo por isso o coração abatido, incapacitando-as de grandes ações. Os 

tiranos sabiam desse vício, fazendo de tudo para piorá-lo. Dessa maneira, o teatro, os jogos, os 

espetáculos, os gladiadores, as feras exóticas, as medalhas, os quadros e outras bugigangas 

semelhantes eram para os povos antigos a isca da escravidão, o preço de sua liberdade, os 

instrumentos da tirania, atrativos para entorpecer seus súditos sob o jugo. Embrutecidos, 

ludibriados por esses belos passatempos e entretidos por um prazer vão que passava 

rapidamente diante de seus olhos, acostumavam-se a servir tão ingenuamente, e até pior, quanto 

às criancinhas que aprendiam a ler vendo as imagens coloridas dos livros iluminados (BOÉTIE, 

2006, p. 36.). Para o autor a servidão era uma espécie de vício, de doença irracionalmente 

coletiva.  

Boétie (2006) também citava uma salutar e exemplar experiência com que os tiranos 

humilhavam seus súditos – verdadeira profecia do que a indústria cultural do forró cearense 

promulgaria em seu advento pós década de 1990. O rei da Pérsia Ciro (O Grande), por volta do 

século VI A.C., ao dominar a cidade de Sardes, capital da Lídia, capturou e fez cativo seu 

riquíssimo rei (Creso), pondo tal cidade em revolta. Não desejando saquear uma tão bela cidade, 

nem querendo destacar para lá um exército que a vigiasse, recorreu numa outra tática de 

dominação popular. Ciro, então, fundou nela bordéis, tabernas e jogos públicos, publicando um 

decreto que obrigava os habitantes a frequentá-los. Tão bons foram os resultados desta 

guarnição que foi desnecessário. Daí em diante, levantar a espada contra os lídios, que se 

divertiam a inventar toda a casta de jogos, de tal sorte que a palavra latina usada para significar 

“passatempo” era a palavra ludi, que vem de Lydi, dos lídios, segundo Boétie (2006, p. 35). 

Inclusive, a origem semântica da palavra lúdico/ludicidade advinha do latim ludus, que 

significava jogo, exercício ou imitação, fossem estas infantis ou adultas, associado também ao 

étimo latino de palavras correlatas como jogar (jocare), brincar (brinco), brinquedo (brinco), 

recrear (recreare, que significa “criar de novo”, dando inclusive origem ao conceito “recreio”: 

intervalo de tempo, o prazer necessário, entre aulas escolares presenciais) e lazer (licere, que 

significa “tempo livre”) (MASSA, 2015). Assim, baseando-se apenas nessas duas obras 
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(BOÉTIE, 2006; MASSA, 2015), ludi (passatempo) e ludus (jogo, recreação, lazer) possuem, 

por seus turnos, étimos latinos correlatos semanticamente. Quer dizer, um rei não destacou 

nenhuma força bélica para dominar um povo em revolta, apenas instituiu obrigações prazerosas 

de todo tipo: bordéis (prostituição), tabernas (drogas) e jogos de efeito lúdico. 

A indústria do prazer, da diversão, do entretenimento é hoje em dia, um grande 

mercado e de importante papel estratégico na manutenção do modo de produção capitalista, 

pois permite repor e recompor fisiológica e psicologicamente a extenuante força de trabalho 

gasta semanalmente pela classe proletária em momentos de evasão a um mundo diferente, 

desenvolvendo suas personalidades. A finalidade maior seria impedir o descontentamento 

operário e minimizar sua subjetividade crítica e anticapitalista (anarquista, socialista, etc.) numa 

exploração cada vez mais aceitável e adequada à ideologia dominante, maquiando seus efeitos 

perversos. Nesse sentido, a cultura de massa promovia forte integração das camadas da 

população, procurando dissolver assim as distinções culturais existentes na sociedade, fazendo 

conviver em harmonia, frente a frente, por exemplo, o exército industrial de reserva e os 

bilionários. 

Outro prisma de se perceber a indústria cultural era pela ambivalência entre a 

alienação (impedimento da crítica social e de si) e a revelação (democratização da cultura de 

forma prazerosa) que os produtos provocavam em seus consumidores (COELHO, 1980, p. 32). 

Sob o poder do monopólio capitalista, toda cultura de massas era idêntica, na qual 

cinema, rádio, televisão, revistas, jornais, internet via smartphones, notebooks, smartvs 

constituíam um só sistema de despertar fungíveis necessidades estéticas e de entretenimento. 

Tais formas de saciedade ofuscavam o para-brisa ocular da sociedade de enxergar nitidamente 

seus reais problemas humanitários: ambientais (lixo tóxicos e não-tóxicos, desmatamento, 

queimadas criminosas, aquecimento global, derretimento das calotas polares, corrosão da 

camada de ozônio, escassez de recursos naturais diante do tamanho populacional mundial de 

aproximadamente 7,8 bilhões em 2020 (QUARENTA..., 2020), insegurança alimentar, carência 

de saneamento básico e de esgotamento sanitário); econômicos e culturais (imperialismo 

estadunidense e europeu, excesso de produção de supérfluos bens de consumo, taxas elevadas 

de pobreza e miséria,15 favelização urbana, racismo, machismo, “lgbtqi+fobia”) e vários outros. 

                                                           
15 Em 2009, 80% das pessoas do planeta vivam com menos de U$ 10,00 (cerca de R$ 55,00 atuais) por dia (SERI, 

2009, p. 5). Em 2015, aproximadamente 46% da população mundial (3,4 bilhões de pessoas) vivia com menos 

de US$ 5,50 (cerca de R$ 30,00 atuais) por dia, e 26% vivia com menos de US$ 3,20 (cerca de R$ 17,70 atuais) 

por dia. Cf. THE WORLD BANK. Quase metade do mundo vive com menos de USD $5.50 por dia. 

Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-

less-than-550-a-day-brazilian-portuguese. Acesso em: 7 jan. 2021.   
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Era central para a publicidade – o elixir vital da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 134) – das maiores empresas mundiais criar uma sociedade do espetáculo em que a 

maioria da população mundial (em estado de pobreza) não se indignasse, não se enfurecesse, 

não se rebelasse diante da condição econômica subumana à qual se encontram. Para isso, o 

conteúdo narrativo contido nesses veículos de mídia e cultura preconizava o desvio do foco de 

olhar os problemas reais humanitários por outro cenário: de alegria, de pseudo inserção da 

mulher, do negro ou da comunidade lgbtqi+ no mercado de trabalho ou em parciais espaços do 

poder burguês. O grande intuito sempre fora fazer do povo uma plateia (cliente) ou força de 

trabalho mal paga de um grande show internacional para sentir o mundo à sua volta sempre em 

estado de alegria, de excitação, de divertimento, jamais crítico ou frustrado com as contradições 

políticas e econômicas da ordem estabelecida. Ora o elemento crítico e frustrador à ordem 

estabelecida são sementes cruciais para a fertilização da emancipação humana omnilateral, base 

e destino numa sociedade anticapitalista.  

Para Adorno, arte e diversão eram contraditórias experiências. Massa (2015), em 

seu estudo sobre a complexidade do conceito “ludicidade”, nos dizia que o oposto de jogo, em 

latim, é serius. Segundo Massa (2015, p. 114), Aristóteles entendia o jogo (alegria) como 

fenômeno oposto ao do trabalho (seriedade), polarização presente em várias culturas nos mais 

variados momentos históricos. Assim, brincar/jogar/entreter-se era oposto a refletir 

cientificamente ou a trabalhar na vida; divertir-se era o oposto de atos sérios. Dessa maneira, 

arte e diversão eram grandezas inversamente proporcionais também em Adorno. A arte exigia 

do observador um conjunto de saberes prévios, uma atenção e um nível de complexidade 

minimamente concreta e abstrata daquela específica linguagem (cênica, visual, musical, etc.) 

que necessariamente não desaguava numa experiência estética divertida.  Já a diversão tinha 

como precondição o prazer e finalidade gozosa para intentar ser experimentada.  

Dentro do debate sobre o fenômeno artístico, Adorno iria distinguir a arte séria da 

arte ligeira. Para a arte séria (erudita ou clássica), a emoção da beleza derivava da lógica da 

forma; enquanto que a arte ligeira (folclórica/popular) dispensava elevada abstração teórica 

como condição de suas expressões corriqueiras e imediatas, assimiladas facilmente pela 

indústria cultural. Era famosa a frase de Adorno e Horkheimer (1985, p. 127, grifo nosso) que 

diziam, “[...] a liquidação do trágico confirmaria a eliminação do indivíduo” não mais livre, 

espontaneamente crítico, mas envolto de uma pseudoindividualidade decorrida da 

despotencialização do efeito catártico típico da tragédia artística (clássica/erudita). A diluição 

e a esterilização do potencial trágico das obras de arte pós-industriais retiravam dessas as suas 

seriedades, seu compromisso com a catarse, com o efeito trágico promotor de subjetividades 
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autoconscientes, logo de individualidades robustas, fortes. A arte séria (clássica/erudita) não 

conseguia mais ter aura nem ser reproduzida tecnicamente nos produtos e serviços da indústria 

cultural. Para Adorno, portanto, havia uma incompatibilidade da “música séria” com a ideia de 

prazer via relaxamento (diversão). Para o autor, quanto maior fosse a atividade mental artística, 

menor era o relaxamento do ouvinte, logo, maior a distância com a diversão. A música séria, 

por sua própria natureza, ouvida de modo ativo ou passivo, não promovia necessariamente a 

diversão. Requeria silêncio, uma gama de conhecimentos técnicos, abstratos e prévios, entre 

outras condições estéticas. Assim, a ideologia da cultura industrializada se esgotava na idolatria 

de obras estéticas configuradas como verdades, na qual o fim precípuo era promover a unidade 

de uma coletividade manipulada para uma dominação consolidada da classe dominante. Devia 

se produzir uma arte ligeira, músicas ligeiras, uma arte sem sonho destinado ao povo.    

Adorno e Horkheimer (1985, p. 40), quando discorriam sobre o mito de Odisseu, 

também enfatizavam que “[...] a fruição artística e o trabalho manual já se separam na despedida 

do mundo pré-histórico”, pois a epopeia Homérica já continha a teoria correta, entre o sacrifício 

do protótipo individual burguês (Ulisses/Odisseu) sobre o trabalho braçal de seus súditos 

marinheiros; entre, estando amarrado a um mastro de um navio, sofrer os tormentos de deixar 

que seus olhos e ouvidos lutem racionalmente contra as emoções sensoriais advindas da bela 

aparência e da música das sereias, a fim de guiar sua tripulação (vedada com cera os ouvidos 

para imunizarem-se ao canto das sereias) contra ventos, ondas e outras forças sobrenaturais 

rumo ao destino de sua ilha natal. Desde Homero, o mito das belas-artes destinadas a poucos 

(ao líder Odysseu = elite burguesa) e o trabalho manual à maioria (marujos = classe 

trabalhadora) já continha o gérmen da ilustração/esclarecimento totalitária pós-científica. Para 

Adorno, a própria cultura surgia da separação radical entre trabalho intelectual e trabalho braçal, 

extraindo desse pecado original sua força. Quando a cultura simplesmente negava essa 

separação e fingia uma união harmoniosa, regredia a algo anterior ao seu próprio conceito 

(ADORNO, 2002, p. 88). 

A cultura, enquanto conteúdo essencial da autoconsciência de uma sociedade 

constituída por classes antagônicas, não podia libertar-se dessa aparência sem suprassumir a 

essência constitutiva de tais contradições. 

Importante é salientar a maneira como as bandas de forró que posteriormente 

analisaremos reproduziriam as conclusões de Adorno e Horkheimer. Especialmente a que dizia 

que a compulsão do idioma tecnicamente condicionado, feito pelos astros de arte do momento, 

transformaria como natural, ou até mesmo obra de vanguarda, o sotaque, a gírias e toda a 

expressão estética do conteúdo artístico e informacional. Todo consumo cultural seria 
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naturalmente aceito (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 106). Gírias, sotaques, cor da pele, 

cor dos olhos, cor e forma do cabelo dos e das artistas da indústria cultural passariam a modelar 

o modus vivendi popular tanto em Hollywood quanto das pequenas cidades brasileiras. Nos 

programas televisivos, radiofônicos ou cinematográficos as imagens e áudios neles contidos 

seriam um espetáculo forçosamente inventado para ser verdade, preenchidos fundamentalmente 

por publicidade e propaganda, ora implícitas ora explícitas, das grandes marcas detentoras de 

nossas necessidades materiais.  

Fatos como esses condiziam exatamente com os conteúdos auditivos (Deezer, 

Spotify, etc.) e audiovisuais (Youtube, Instagram, etc.) das plataformas de mídia compartilhadas 

pela internet dos e das grandes artistas da indústria cultural do forró cearense ou demais rótulos 

musicais brasileiros (axé-music, techno-brega, brega-funk, sertanejo universitário, etc.). O que 

eles dizem hoje em suas músicas, shows e apresentações ao vivo pela internet (fenômeno que 

ficou popularmente conhecido, principalmente na época da pandemia do Sars-cov-2 em 2020 

como live) amanhã a boca do povo estará repetindo, desde a gíria em moda à marca da cachaça 

propalada pelos seus microfones. Não é só o führer nazista que é totalitário na hegemonia 

midiática que veicula. Qualquer mensagem cultural das maiores empresas de telecomunicações, 

dizendo-se esclarecedora e reiteradamente repetida, passaria a ser verdade e a dominar como 

que mitologicamente, feito engodo, uma totalidade social.16 

Assim, a indústria cultural totalitária fazia a arte ser tolhida de duas formas. Pelo 

viés das ditaduras de Estado (de direita ou de esquerda), a arte era impedida pela censura em 

sua origem. Pelo caminho capitalista, ela era convertida em entretenimento de massa, em arte 

ligeira, arte de fácil absorção, portanto, de baixo teor qualitativo, para idiotizar especialmente 

a juventude ao consumo retroalimentado de mais-valor. Ora, uma sociedade do conhecimento 

e da informação jamais era composta por muitos conhecedores e gente bem informada. O mito 

de Tântalo nunca deixará de ser regra em qualquer indústria cultural: o usufruto dos manjares 

                                                           
16 A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos (EUA) e o referendo (Brexit) do Reino Unido (RU) de sair do 

bloco União Europeia, ambas em 2016, são exemplos ainda atuais de fenômenos políticos que mostram mais do 

que nunca que o poder monopolista tendencialmente crescente da indústria cultural é quase que omnipotente 

diante da iludida possibilidade de escolha individual. Em ambas as votações, a empresa de consultoria e análise 

de dados Cambridge Analytica foi acusada de coletar e explorar dados pessoais de cerca de 87 milhões de perfis 

de usuários do Facebook, obtidos ilegalmente por meio de um aplicativo, e, através de perfis falsos, produziu e 

reproduziu imagens, vídeos, notícias falsas (fake news) para influenciar na campanha eleitoral de Donald Trump 

(tornando-o vencedor ao pleito) e no referendo referente à saída do RU da União Europeia. Tal empresa possuía 

uma gigante base de dados, nas quais distinguia mais de 5.000 caracteres psicográficos de usuários do Facebook, 

em cerca de 81 bilhões de páginas, e os classificava segundo seu percentual de mudança em tomadas de decisão, 

por exemplo, eleitoral. Em 2018, a Cambridge Analytica decretou falência em 2018 e o Facebook foi multado 

em US$ 5 bilhões nos Estados Unidos e em 500 mil libras no Reino Unido. Cf. CAMBRIDGE..., 2019; 

FACEBOOK..., 2019a; FACEBOOK..., 2019b. 
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divinos (arte séria, produto/serviço cultural da melhor qualidade) jamais será uma experiência 

democrática. 

Hoje, com a massificação do letramento e das tecnologias audiovisuais 

digitalizadas, uma potente indústria cultural global pôde se instaurar como nunca visto antes, 

nem mesmo pelos criadores desse conceito filosófico. De fato, a atualidade de uma indústria do 

tipo cultural, mundialmente administrada, mudaria inclusive até as próprias bases do 

capitalismo, deixando de fazer parte meramente de uma superestrutura produtora e reprodutora 

dos valores e crenças da ordem vigente, para pertencer à base estrutural do atual modo de 

produção monopolista. Empresas do ramo de telecomunicações, informações digitais e de 

entretenimento popular (games infanto-juvenis, Netflix, Spotify, Amazon, Apple, Google, 

Microsoft e Facebook) obtém atualmente lucros líquidos equivalentes ou superiores ao de 

indústrias automobilísticas e petrolíferas, por exemplo, fenômeno oposto ao preconizado pelos 

teóricos da Escola de Frankfurt durante nos anos 30 e 40 do século passado.17 

Hoje com o advento da produção e reprodução de informações a nível não mais 

analógico, porém digitais, as redes sociais via internet são uma nova etapa técnico-científica da 

indústria cultural. As músicas deixavam de serem vendidas em objeto físico (CDs, DVDs) para 

serem predominantemente consumidas em plataformas digitais pagas ou aparentemente 

gratuitas como Deezer, Spotify, Youtube, Itunes.  

Perceberemos agora características da realidade brasileira sobre a qual a indústria 

cultural transnacional e nacional faria suas bases. 

 

4.1 A realidade brasileira e a indústria cultural  

 

Durante o período de transição formal entre o Brasil-Império e a República dos 

Estados Unidos do Brasil – coincidindo exatamente com a passagem do século XIX ao século 

XX –, o capitalismo monopolista e colonialista das potências dominantes mundiais (EUA, 

Canadá, Europa e Japão) permanecia ainda impondo às suas colônias (América, África, Ásia e 

Oceania), dentre elas o Brasil, um modus operandi cultural condicionado pelo seu próprio modo 

de produção. Nesse período, a economia brasileira era predominantemente baseada em 

plantations (trabalho escravo, monocultor, latifundiário, para exportação) de matérias-primas 

                                                           
17 Apple, Google, Amazon e Microsoft são as empresas mais valiosas do planeta, segundo o ranking “Marcas 

globais mais valiosas 2019” da consultoria Interbrand. Parte destacada de seus faturamentos advém de vínculos 

de publicidade e propaganda. E, individualmente, empresários do ramo como Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates 

(Microsoft) e Mark Zuckerberg (Facebook) estão entre os mais ricos do mundo. Cf. APPLE..., 2019; 

MICROSOFT..., 2018. 
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(cana-de-açúcar, algodão, café, borracha, cacau, couro, erva-mate), em pecuária extensiva ou 

em extração de minérios, de baixa industrialização e altamente dependente da importação de 

produtos manufaturados e das tecnologias industriais das potências imperialistas. Nosso 

trabalho escravo majoritariamente rural ia lentamente se convertendo em escravatura 

assalariada predominantemente urbana. A balança comercial brasileira baseava-se, grosso 

modo, na exportação dessas matérias-primas e na importação de manufaturas e tecnologia 

industrial dos países centrais do capitalismo mundial (especialmente a Inglaterra). Os déficits 

nessa balança eram compensados com investimentos e empréstimos estrangeiros que, desde 

esse período, iriam influenciar na dependência dos gastos públicos nacionais à quitação dessas 

dívidas externa. Dentro desse breve contexto histórico-econômico, passamos a entender o 

caráter geral das relações sociais de produção nas quais o forrobodó/forró se manifestava à 

época.  

Analisaremos agora um pouco da realidade brasileira constitutiva da formação 

cultural do povo brasileiro. 

A cultura popular brasileira era formada por uma gama de influências geográficas, 

históricas, cosmogônicas e estéticas. Cada uma delas formavam específicos povos que aqui 

cravaram suas raízes, ao longo de recorrentes conflitos bélicos ou celebrações de mútuo-acordo 

periódico de paz. Por exemplo, nosso país já foi conhecido por algumas nações tupis, aimorés 

ou tapuias como Pindorama.18  

Após a descoberta europeia desse vasto continente, entre o final do século XV e o 

início do XVI, tais povos originários iam perdendo o pleno domínio de suas terras e 

nomenclaturas típicas de si e de seu espaço circundante, passando a científica e oficialmente 

serem chamados por seus colonizadores e imperadores europeus, uma vez que atracaram num 

novo território, numa nova Índia, de “indígenas” ou “peles-vermelhas”.  

Carolus Linnaeus, em 1758, criador da taxonomia moderna e do termo Homo 

Sapiens, reconhecia tal humanidade “descoberta” como uma raça física e moralmente 

“subjugável, de mau temperamento e vermelha” – definida como Homo sapiens americanus – 

ou como uma raça monstruosa (Homo sapiens monstrosus) referente aos nativos da Patagônia 

ou aos flatheads19 do Canadá. Tal formalidade científica concebia como raça esses seres 

                                                           
18 Pindorama era a terra oriental conhecida pelos nativos ando-peruanos e pampianos como “terra/espetáculo das 

palmeiras”, uma terra mítica, “livre dos males”, antes da invasão europeia em seu continente. Cf. FERREIRA, 

1986, p. 1229-1330; UOL. Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/pindorama/. Acesso em: 11 jan. 

2021. 
19 Pode ser traduzido ao português como “cabeça chata”.  
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inferiores e subumanos ao padrão eurocêntrico de Linnaeus, o Homo sapiens europaeus, 

definido como “branco, sério, forte” (SILVA JUNIOR, 2005). Não caia de uma estrela cadente 

a assertiva marxista de que as ideias dominantes de uma sociedade sempre foram as ideias da 

classe dominante: os fatos dizem por si só.  

Portanto, tupinambás nunca foram indígenas, nem Pindorama foi Brasil. Quem 

assim chamava essas “novas” pessoas e esse “novo” lugar foi o olhar científico da classe agora 

dominante. Foi o ponto de vista do explorador europeu que se convencionou padronizar, e não 

o dos históricos povos originários agora uniformizados na categoria “indígena”. A terra e as 

pessoas, pelo poder da guerra e da bênção católica, tornavam-se paulatinamente europeias. 

Lestringant (2006, p. 536, grifo nosso) nos dizia que,  

 
Desde o início do século, e imediatamente após Pedro Alvares Cabral, dezenas de 

navios normandos, guiados por pilotos portugueses comprados por altas somas, 

chegavam a cada ano à costa do Brasil para carregar a madeira vermelha de mesmo 

nome que se empregava no tingimento de tecidos. Esse comércio ilegal provia as 

necessidades da indústria têxtil de Rouen, e seu lucro era negociado na bolsa de 

Anvers. (LESTRINGANT (2006, p. 536, grifo nosso) 

 

De acordo com a citação acima, do extermínio indígena e do comércio ilegal de 

madeira nascia o conceito de colônia Brasil, uma terra onde se traficava coisas naturais (desde 

madeira à “peles-vermelhas”) para servir de tinta (vermelha) às manufaturas têxtis das potências 

imperialistas europeias e prover, como commodity, certos investimentos na bolsa da Antuérpia, 

na Bélgica, à época dominada pela França.   

Lestringant (2006, p. 535-537) nos afirmava que era preciso render-se a evidencia 

de que a América, no Renascimento, nascia do Brasil: o brasileiro era o perfil do americano. 

Apoiando-se em testemunhos diretos sobre os tupinambás da Baía de Guanabara, recolhidos 

durante a tentativa colonial francesa de estabelecer uma França Antártica no Rio de Janeiro, em 

1555, e após ter em mãos vários registros historiográficos, Montaigne (2010, p. 134), em sua 

obra Os Ensaios, no livro I, capítulo XXX denominado Sobre os canibais, nos desenhava um 

Brasil onde, 

 
[...] não há nenhuma espécie de comércio, nenhum conhecimento das letras, nenhuma 

ciência dos números, nenhum termo para magistrado nem para superior político, 

nenhuma prática de subordinação, de riqueza, ou de pobreza, nem contratos nem 

sucessões, nem partilhas, nem ocupações além do ócio, nenhum respeito ao 

parentesco exceto o respeito mútuo, nem vestimentas, nem agricultura, nem metal, 

nem uso de vinho ou de trigo. As próprias palavras que significam mentira, traição, 

dissimulação, avareza, inveja, difamação, perdão são desconhecidas. (MONTAIGNE, 

2010, p. 134). 
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O Brasil era, portanto, uma anulação europeia, um cancelamento civilizatório, um 

lugar de anti-homens, sem moeda, sem vestimenta, não letrados, não “cientistas de números”, 

sem roda, uma espécie de “negação-negativa” sobre o olhar colonizador europeu; mas também 

uma “negação-positiva”, pois eram não-doentes, não-desdentados, não-curvados de velhice, ou 

seja, muito saudáveis, onde passavam o dia todo dançando (MONTAIGNE, 2010, p. 134-135). 

A alegria e a robusta saúde indígena derivavam do seu modo de produção comunal em pari 

passu direto com a harmonia e a beleza dos ecossistemas que os circundavam, por isso, lá todos 

e todas “tem-teto”, “tem-terra”, tem-comida, tem-água, tem-suco, tem-médico, tem-remédio, 

etc., um fértil caminho à abundante alegria e à fortaleza do “Eu-coletivo”. Ou seja, não ser 

baseado na dicotomia civilizatória eurocêntrica “trabalho manual e intelectual”, onde uma 

classe social (erudita) erguia-se oprimindo outras (analfabeta) e não escravizar outro povo nem 

o explorando em brutais mentiras de felicidades assalariadas são determinantes sociais centrais 

antagônicos ao modelo peudocivilizatório colonizador cristão-eurocêntrico. 

É impossível concluir, com estudos antropológicos, que o forró tem origem direta 

dessa cultura ancestral, milenar, e dançante indígena, mas também não podemos negar que há 

tais influências. Se antes todo o dia passavam dançando, como afirma Montaigne, após a 

invasão portuguesa, pelo menos “à noitinha”, sob a escravidão colonial, imperial ou capitalista 

brasileira, os forrobodós/forrós mantinham essa tradição musical e dançante, por meio da 

conjugação sincrética entre os ritos africanos e indígenas e com as danças de salão das elites 

europeias francesas, germânicas e inglesas na moda à época. O sincretismo não era uma 

escolha, mas uma necessidade de sobrevivência de seus autênticos e autóctones ritos. Para não 

doer tanto aos olhos do brutal abusador e explorador branco, a camuflagem de suas valiosas 

identidades, mediante a hibridização com elementos da cultura não-indígena e não-negra 

(europeia), faria sobreviver por várias gerações toda uma riquíssima memória de dor e de amor 

resultante da fadiga trabalhista-escravocrata que dela emergiram.   

Em linhas gerais, seria desse choque afirmativo eurocêntrico (mundano) contra a 

negação ameríndia (“i-munda”) que se plasmaria a dialética cultura popular brasileira pós-

cabralina.  

No final do capítulo Sobre os canibais, Montaigne dizia que um tupinambá havia 

falado abertamente, diante do povo de Rouen e do rei IX Carlos, ser inadmissível que tantos 

homens fortes e armados se sujeitassem a obedecer a uma criança (o rei), e não um dentre 

aqueles para comandar. Também havia dito estarrecer-se de ver homens repletos de 

comodidades diante de “suas metades” mendigando suas portas, descarnados de fome e 
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pobreza.20 De fato, de que adianta obter a riqueza e uma ciência iluminada/esclarecida se nossa 

própria metade está mendiga? 

Aos gregos, era comum chamarem de bárbaros (gentios) todas as nações 

estrangeiras. Exemplo semelhante se faz presente no tratado missiológico de seis volumes do 

jesuíta espanhol Jose de Acosta (1539-1600), contemporâneo de Montaigne, intitulada De 

Procuranda Indorum Salute ("Para garantir a segurança dos índios"), escrita em Lima e 

publicada em Salamanca em 1588, o qual distinguia três categorias de bárbaros segundo seu 

grau de convertibilidade,  

 
Os ‘bárbaros selvagens’ do Brasil e do Caribe, que vivem nus e em bandos, devem 

ser duramente combatidos, de modo que seus corpos abatidos sirvam de tábula rasa 

para a inscrição da verdade do Evangelho. Por outro lado, as nações mais 

policiadas do México e do Peru, cuja organização política é notável, mas que 

desconhecem a escrita, receberão tratamento mais clemente. Finalmente, os pagãos 

que possuem civilizações brilhantes e tradição escrita (LESTRINGANT, 2006, p. 540, 

grifo nosso). 

 

Schmitt (2015, p. 88), por sua vez, ao discorrer sobre a tipologia antropológica dos 

nativos e das nativas do “Novo Mundo” de Acosta, dizia-nos que este separava os ditos bárbaros 

em três categorias hierárquicas, a saber, entre os que possuíam uma organização política e uma 

religião, como os chineses e japoneses; os que estavam desprovidos de tudo, “sem fé, lei ou 

rei”, como no caso dos tupis e dos caribenhos; e os bárbaros do Novo Mundo denominados 

“selvagens”, semelhante a animais, possuindo apenas sentimentos humanos.  

Em sua (in)sana odisseia militante e inaciana de converter o universo à fé católica, 

ante a concorrente expansão luterana/protestante, islâmica ou “pagã” mundo afora, Acosta 

supunha já haver por aqui uma “tirania satânica” que passava a habitar a América, 

demonstrando ser, “[...] preciso esta união de soldado e missionário. Pois se há alguma 

esperança de salvação dos bárbaros, certamente está neste tipo de expedições” (SOUZA, 

2013, p. 18, grifo nosso).  

Essa herança epistemicida e ecocida sobre os povos nativos ameríndios e africanos 

ainda coloniza muitas pesquisas universitárias brasileiras, fiel aos cânones científicos europeus. 

Chocar o saber científico com o senso comum popular-artístico é uma das perspectivas 

dialéticas que tal pesquisa optou fazer, pois nela também há luta de classes e um viés de abordar 

a história brasileira pelo conteúdo forrobodó/forró.  

                                                           
20 Montaigne (2010, p. 145) nos dizia que os tupinambás do Rio de Janeiro à época (1580-1588) tinham: “[…] 

uma tal maneira de se expressar na sua linguagem que chamam os homens de ‘metade’ uns dos outros”.  
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O modelo tripartido da ciência moderna ocidental – apontado por Flluser (1989) em 

ciência, técnica e arte – relacionava-se de uma maneira epistemicida21 e colonialista a tudo que 

era stranger à sua ordem habitual, sobre todas as outras culturas não eurocêntricas e não cristãs. 

Não podia ser diferente com os peles-vermelhas das Américas e os peles-negras das Áfricas. 

Nesse sentido, era preciso perceber a absurda distância existente entre as ciências 

eruditas e escritas dos dominantes e os saberes populares e orais das terras tupiniquins 

dominadas. Uma ilhota de letrados num oceano de analfabetos seria uma caricatura bem 

exemplar desse abismo entre uma dita academia esclarecida e um povo sem dominium e luz 

(CARVALHO, 2006, p. 65). Tomemos como exemplo nosso país. Em 1872, 99,9% dos 

escravos eram analfabetos e dentre homens e mulheres livres apenas 15,75% estavam 

alfabetizados (em 1890, este último índice cai para 14,80%). Há pouco mais de um século (em 

1920), 76% da população continuava analfabeta (CARVALHO, 2006, p. 79). Recordemos, por 

exemplo, que a primeira “Universidade” brasileira somente fora instituída no início da segunda 

década do século passado;22 há menos de um século (em 1950), num total de 51.944.397 

habitantes, 50,9% acima dos 10 anos não sabiam ler e escrever; apenas 0,43% havia concluído 

um ensino superior, 93,49% eram católicos e que, em 1945, apenas 13,4% da população total 

era votante (SILVA; BARBOSA, 2006, p. 31; INSTITUTO, 1950; CARVALHO, 2006, p. 

395).  

Esses dados nos ajudavam a situar o forró numa perspectiva histórico-colonial 

brasileira não tão distinta do presente ano que estamos. Nossa herança luso-imperial, 

brutalmente exterminadora dos povos recém-invadidos da “Índia Ocidental”, mediante um 

verdadeiro cataclismo genocida indígena,23 tanto pela via bélica como por epidemias virais 

                                                           
21 Sobre epistemicídio cf. SANTOS, 2007; CARNEIRO, 2005.  
22 Junto com a colonização econômica e religiosa portuguesa veio também a científica, proliferando colégios e 

seminários católicos. Estes ensinavam artes, letras, teologia e filosofia, especialmente no Colégio do Terreiro de 

Jesus, o primeiro colégio do Brasil, fundado, em 1553, pelos jesuítas. Posteriormente, apareceriam cursos de 

engenharia militar, medicina e direito, mas sempre de maneira isolada, propositadamente pela concepção 

científica imperial lusitana. Esforços não sobraram. Inúmeros foram os pedidos oficiais por parte de jesuítas, 

deputados e inconfidentes mineiros do Brasil Império para que se criasse uma universidade brasileira. Fundar 

uma Universitas no Brasil nos moldes das de Bolonha, de 1088, ou de Paris, de 1170, como assim fizeram as 

demais colônias inglesas, francesas e hispânicas na América, tiraria a homogeneidade e a dependência da elite 

local à corte portuguesa. Por isso, todas as tentativas de fundar uma Universidade foram engavetadas pela 

“ciência real”, ou quando iniciadas, como a Universidade Estadual do Paraná, em 1912, e a Escola Universitária 

Livre de Manaus em 1909, não suportaram os obstáculos burocráticos federais da reforma Maximiliano, de 1915. 

Por isso, é aceitável defender a tese de que a Universidade do Brasil, hoje UFRJ, foi a primeira fundada, em 

1920, enquanto Universitas e ainda em atividade. Sobre ensino superior no Brasil ver Cunha (1986), Leite 

(1965), Sampaio (1991), Barreto e Filgueiras (2007) e Carvalho (2006); 
23 Descrever um trabalho científico numa perspectiva histórica parte-se, sempre, de um lugar de onde se vê jamais 

carente de neutralidade teórica. Neste sentido, esta pesquisa, com o fito de não reproduzir teoria colonialista, 

frisa que a categoria “indígena” é eurocêntrica e por motivos formais a adotarei. Na verdade, cada etnia tem sua 

própria língua, considerando-se uma nação (Bororo, Ianomâmi, Makuxi Pataxó, Tukano, Xavante), um pouco 

parecido com as distintas nações vietnamita, chinesa, coreana ou japonesa. Todavia, “[...] Sua visão territorial 
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(sarampo, varíola e gripe), manteve por longos séculos uma gigante ralé anômala, anônima, 

escrava e analfabeta do desenvolvimento intelectual eurocêntrico pós-renascentista, obrigados 

a sobreviver decepados de suas cosmogonias, epistemologias, ritos e idiomas ancestrais. Ora, 

só quem podia ser renascido era o branco, cristão e europeu. À colônia anexada, dizia o francês 

Jean-Paul Sartre, 

 
[...] a ordem é rebaixar os habitantes do território anexado ao nível do macaco 

superior para justificar que o colono os trate como bêstas de carga. A violência 

colonial [...] procura desumanizá-los. Nada deve ser poupado para liquidar as suas 

tradições, para substituir a língua dêles pela nossa, para destruir a sua cultura sem 

lhes dar a nossa; é preciso embrutecê-los pela fadiga. Desnutridos, enfermos, se 

ainda resistem, o mêdo concluirá o trabalho [...] no Congo [...] se cortavam as mãos 

dos negros; em Angola [...] bem recentemente, furavam-se os lábios dos descontentes 

para os fechar com cadeados [...] um homem reduzido à condição de animal doméstico 

acaba por custar mais do que produz. Por êsse motivo os colonos vêem-se obrigados 

a parar a domesticação no meio do caminho: o resultado, nem homem nem animal, 

é o indígena. Derrotado, subalimentado, doente, amedrontado, mas só até certo ponto, 

tem êle, seja amarelo, negro ou branco, sempre os mesmos traços de caráter: é um 

preguiçoso, sonso e ladrão, que vive de nada e só reconhece a fôrça. (FANON, 1968, 

p. 9-10, grifo nosso) 

 

Tal conduta imperial portuguesa era balizada fundamentalmente por dois 

documentos científicos centrais: a bula papal Dum diversas, de 1452, e Veritas ipsa, de 1537. 

A primeira, antes da descoberta da América, deu horizonte à legalização da escravidão negra 

justificada pela fé (uma vez que eram sarracenos/maometanos ou pagãos), motivo central na 

defesa da guerra de conquista e justa/santa, em troca da unificação mundial à fé católica, uma 

vez que era a única verdadeira porta espiritual redentora da morte corporal humana.  

Segundo Marcocci (2010), nenhum padre ou frade havia redigido algo ou tinha sido 

diametralmente contra a legal escravidão negra, apontando o dominicano Domingo de Soto 

como o primeiro teólogo a escrever, apenas um século depois da bula Dum diversas, na sua 

obra De iustitia et iure (1553-1554), uma ataque não tanto a escravidão em si, mas somente ao 

                                                           
não é a mesma do branco, pois não veem sua distinção entre cidades, estados ou países, Américas ou Continentes. 

Para eles o que existe é o Universo e todos estão vinculados a ele e este a todos.” (SILVA, 2019, p. 69). A nação 

Guarani, por exemplo, está na Argentina, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Da mesma forma que as pessoas 

vietnamitas, chinesas, coreanas e japonesas não são iguais entre si, não são uma só gente para serem definidas 

em torno de um mesmo adjetivo (“asiáticos” ou coisa que o valha), logo, não há também coerência práxica em 

identificar cerca de 305 etnias-nações, espalhadas pelo território brasileiro, uniformemente num só vocábulo 

(indígenas). Eles e elas sabem muito bem que essa categoria é própria do que chamam de “homem branco” ou 

“não-povo da floresta”. Como nos diz o xavante Iorim da Silva em sua tese de doutoramento, “[...] essa 

nominação de ‘indígena’ é algo do branco, do ‘não indígena’, uma vez que os mesmos se identificam como 

‘Povos da Floresta” (SILVA, 2019, p. 69, grifo nosso). Pode tornar-se uma abrupta ofensa aos ouvidos desses 

nativos, mas nunca uma agressão para aquele que fala: o cientista que descreve. Como a luta de classes passa 

também pela teoria, frisamos a superação negativa ao supracitado conceito epistemicida indígenas/índio e 

suprassumi-lo-emos a “povos da floresta”, “povos tradicionais” ou “povos originários”. Cf. PONTES, 2012; 

SOCIEDADE, 2007.  
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maus-tratos e aos comportamento dos traficantes lusitanos na costa da África ocidental, que 

negociavam com fraude e engano (fraude et dolo).  

Já a segunda bula, pós-cabralina, proclamava a plena humanidade (veri homines) 

indígena e condenava sua redução à escravidão, muito embora a clássica defesa da natural 

condição escrava indígena do frade Sepúlveda (1489-1573) – dizendo inspirar-se em Aristóteles 

– ou a condenação de Acosta (1540-1600) enquanto animais semelhantes a bestas os nativos do 

Caribe e da costa do Brasil. Sabemos que era desse período que herdamos as ditas leis escritas 

apenas para “inglês ver”, na medida em que a utilização da mão de obra indígena escrava era 

fato recorrente, entre outros tipos de violências e abusos sexuais e morais.  

Marcocci (2010) debruçava-se sobre três aspectos, segundo ele, de fundamental 

importância para entender o contexto cultural em que se realizava a multissecular exploração 

escravocrata de homens e mulheres que unia os dois continentes de África e América:  

a) o juízo acerca da capacidade de trabalho;  

b) a herança antijudaica baseada nos “estatutos de limpeza de sangue”;  

c) as visões teológicas acerca da salvação da alma.  

Os negros eram privados de dominium (posse sobre si), considerados mais úteis, 

confiáveis, estáveis e de maior resistência física, tanto ao trabalho quanto a um contra-ataque 

bélico. Já os chamados “índios” pelos waradzus24 cientistas europeus eram dotados de 

dominium, pois a bula Veritas ipsa (1537) proclamava sua plena humanidade (veri homines), 

condenando sua redução à escravidão (MARCOCCI, 2011, p. 62); contudo, eram instáveis por 

natureza, ferozes resistentes à colonização de suas terras, de escasso pendor ao trabalho e de 

extraordinária indolência (MARCOCCI, 2011, p. 45). Padre Antônio Vieira, o “[...] ‘imperador 

da língua portuguesa” segundo Castro (1992, p. 22), citava a metáfora da “estátua de murta”,25 

datada de 1657, longamente usada pela historiografia moderna, como traço definidor do caráter 

                                                           
24 Waradzu é o termo xavante para “humano não-índio” em sua língua vernácula (SILVA, 2019, p. 29). Já o povo 

Yanomami se refere ao homem branco como “povo da mercadoria” (KRENAK, 2020, p. 78). Referir-se a mais 

de um povo como estranho/estrangeiro (stranger) numa nomenclatura uniforme revela parte da correlação de 

forças materiais entre línguas que disputam hegemonia num mesmo planeta mediante a negação da cultura 

estranha/alheia sob a afirmação de sua própria como modelo nacional, i. e., sua cultura e seu idioma como padrão 

nacional, mas jamais à nação estranha/estrangeira. Logo, por exemplo, tanto o termo waradzu, uniformizando 

quem não é povo da floresta (xavante, tupinambá, ianomâmi, etc.), quanto o termo indígena, uniformizando 

quem não é europeu (ibérico, anglo-saxão, francês, etc.), possuem cada qual seu potencial discriminatório e 

preconceituoso, portanto, racista, a depender do contexto relacional e do grau da luta de classes entre essas nações 

sobre a qual a semântica linguística mimetizará (ou não). Pôr em aberto tal contradição é o objetivo dessa nota 

de rodapé.  
25 “[...] a estátua de murta é mais fácil de formar, pela docilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário 

andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em quatro 

dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem dois que de cinco 

dedos lhe fazem sete, e o que pouco antes era homem, já é uma confusão verde de murtas.” (VIEIRA,1957 

[1657] apud CASTRO, 1992, p. 21, grifo nosso). 
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“gentílico” dos povos Tupinambás, um específico conjunto de povos da floresta daquele 

momento histórico colonial brasileiro. Por isso, inúmeras eram as ideologias teológicas, 

jurídicas e científicas usadas pra suplantar a mão de obra nativa pela negra e o preço a se pagar 

era a moeda escrava negra, fazendo dela um comércio legal e um tráfico ilegal transatlântico.  

Na procura por remédios contra esses males ameríndios, missionários e colonos se 

juntavam na defesa das virtudes do trabalho forçado em forma de catequese, escolarização 

cívica e salvação da alma como indulgências sagradas para a vida eterna. O autor nos colocava 

diante da seguinte indagação: por que os “novos índios” poligâmicos, antropofágicos, idólatras, 

chamados de “bárbaros selvagens”, eram dotados de dominium e, por isso, não estavam sujeitos 

à escravidão, e o corpo negro não era dotado? Por que não estendiam tal dominium ao povo 

negro? (MARCOCCI, 2011, p. 64).  

Um dos motivos residia no mito da maldição dos descendentes do pecado ancestral 

de Cam/Ham (MARCOCCI, 2011, p. 58; BRAUDE, 1997; CANDIDO, 2013, p. 252).  

Segundo a Constituição Dogmática dei verbum sobre a Revelação Divina, 

promulgada durante o Concílio Vaticano II, em 1965, em seu capítulo 15, baseado na encíclica 

de Pio XI Mit Brennender Sorge de 1947, “[...] Os livros do Antigo Testamento, [...] embora 

contenham também algumas coisas imperfeitas e transitórias, manifestam, contudo, a 

verdadeira pedagogia divina.” (BÍBLIA, 1992, p. 7). Segundo o Antigo Testamento, após o 

dilúvio, Noé se embriagara com vinho e apareceu nu em sua tenda. Cam, ao ver a nudez ébria 

paterna, contou aos seus outros dois irmãos. Estes se recusaram a ver seu pai nu, desviando o 

olhar ao cobri-lo com uma vestimenta. Ao acordar, já lúcido, Noé foi informado do que seu 

filho mais novo fizera e, então, amaldiçoou publicamente, por três vezes, seu neto Canaã (filho 

de Cam) a ser perpetuamente “o último dos escravos” ou “o escravo dos escravos” de Sem e 

Jafet. Segundo tal testamento, toda a terra fora povoada pelos descendentes dos três filhos de 

Noé (BÍBLIA, 1992, p. 56). Em suma, essa alegoria fora instrumentalizada pela Igreja Católica 

para explicar o motivo da guerra santa e escravização aos povos sarracenos e negros que não se 

submetiam à hierarquia monárquica católica.   

Segundo Braude (1997, p. 111-113), a bíblia passaria por várias mãos e traduções. 

Quem primeiro faz a associação dos três filhos de Noé se repartirem geograficamente pela Terra 

foi Flávio Josefo (37-100), depois Alcuin (732-804) e Peter Comestor (1169-1175), 

aprimorando o mito de que Cam fora destinado à África e os demais para Ásia e Europa. Logo, 

se toda a humanidade advinha desses três irmãos e Cam fora o primeiro ancestral humano a 

habitar o vasto continente Africano (e não o homo habilis, o homo erectus, o neanderthal e o 
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homo sapiens), quem era dessa região era descendente da maldição inalterável da “verdadeira 

pedagogia divina” expressa por Noé: ser escravo de seus irmãos (europeus e asiáticos).  

Assim, desde mitos bíblicos, a traduções bíblicas diversas, a “estatutos de limpeza 

de sangue” e a bulas papais a cor da pele negra sempre fora padronizada como sagrado sinal 

inumano e de condenação corporal desses descendentes, só podendo se salvar pela via do 

trabalho escravo, única porta virtuosa aos negros e às negras adentrarem ao céu judaico-cristão. 

E mesmo convertidos ao catolicismo, permaneceriam escravos, pois eram privados de 

dominium.   

Candido (2013, 253-254) nos mostrava que, para a coroa ibérica, o comércio 

transatlântico entre Angola e Brasil de negros escravizados devia continuar, pois mais valia 

salvar almas do que deixar a população sem conhecer a fé cristã. Em 1623, um decreto do rei 

Filipe III de Espanha tornava obrigatória a presença de um padre a bordo dos navios negreiros 

para atender às demandas espirituais dos escravos. 

À parte dessa vocação negra a escravidão, o grande ideologista jesuíta José de 

Acosta colocava no mesmo plano dois grupos humanos que para os colonos portugueses do 

Brasil eram bem distintos (negro e índio), uma vez que o trabalho escravo de ambos permitiria 

com que, 

 
[...] mediante uma saudável carga de trabalhos contínuos se afastem da ociosidade e 

das paixões e, refreados por um temor induzido, cumpram apenas o seu dever (...) Esta 

é a rédea e o jugo que o sabedor aconselha, esta é a barra e a carga. Deste modo, se 

constrange até os que não querem entrar na salvação. (ACOSTA apud MARCOCCI, 

2010, p. 45) 

 

Muitos morreram em guerras contra a colonização europeia, outros fugiram às 

matas mais inóspitas distantes de rios e do litoral e fundaram suas novas comunidades ou 

quilombos; outros se aliaram aos europeus quando perceberam que o canhão superava milhões 

de bordunas, ibirapemas, lanças e flechas unidas na melhor tática bélica possível, ademais as 

letais epidemias importadas dos navios europeus (varíola, sarampo e gripe), dizimando milhares 

de indígenas, pra não falar da bebida alcoólica destilada, “[...] uma das armas principais com 

que iria ser exterminada a população indígena do continente americano” (MARX; 

ENGELS, [19--], p. 278, grifo nosso). Contudo, os que sobreviveram foram obrigados a se 

miscigenar para não morrer, desde cruzamentos sexuais a antigos títulos de nobreza que 

possuíam em suas etnias, nações e clãs, a despeito de suas arquirrivalidades pretéritas tanto em 

Pindorama quanto em África. Privados de poder econômico, político e científico a maioria 

dessa classe trabalhadora brasileira passava então a escrever oralmente uma nova realidade que 

a circundava e a dar sabor às suas pauperizadas sobrevivências através do único poder em seu 
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real alcance: o poder artístico. Valorizar esses saberes artísticos orais é um dos pontos chave 

deste trabalho rumo ao entendimento futuro do que viria se tornar uma indústria cultural do 

forró no Ceará. 

Extrair características da realidade brasileira para compreender o desenvolvimento 

do fenômeno forrozeiro no Brasil, sua progressiva mercantilização pelo século XX, até 

sedimentar-se em futuras “catedrais do divertimento em alto nível” via indústria cultural, tem 

também como pressuposto a afirmação de Bosi (1988, p. 27, grifo nosso) ao discorrer sobre os 

problemas da cultura das classes populares,  

 
Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreensão 

possível do espaço e do tempo do trabalhador manual se a fadiga não estiver presente 

e a fome e a sede que dela nascem [...] Escreveu Simone Weil em seu diário: ‘Nulle 

poesie concernant le peuple n’est authentique si la fatigue n’y est pas’.26  

 

Dentro dessa realidade histórica nacional, buscamos descobrir o quanto desse 

antigo Brasil determinava e ainda determina a forma de ser de nossa classe trabalhadora e suas 

diversas manifestações culturais, dentre elas o que convencionamos sintetizar na expressão 

“forró”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 A oração francesa pode ser entendida em língua portuguesa como “nenhuma poesia referente ao povo é 

entendida se nela não entra a fadiga”. 
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5 SUBSÍDIOS TEÓRICOS AO ENTENDIMENTO POLISSÊMICO DO FORRÓ 

 

“Raro era ver aqui um enfermo [...] todo o dia passavam 

dançando.” (MONTAIGNE, 2000, p. 134-135)  

 

Há quem diga que forró era uma dança, um gênero musical, um local ou uma farra 

comum nas cidades do nordeste. Mas o que é o forró de fato? Quando, onde e como ele nasceu? 

Existe ipseidade em seu conceito? Inúmeros são os relatos de pesquisa historiográfica e 

prosopográfica27, especialmente de cunho oral, acerca da origem do conceito e do fenômeno 

como um todo (CASCUDO, 1954; LIMA CAMPOS, 1980; BATISTA, 1987; DREYFUS, 

1996; LELLIS, 1998a, 1998b; PEDROZA, 2001; SANTOS, 2001; GIFFONI, 2003; SILVA, 

2003; DANTAS, 2004; ROCHA, 2004; TRINDADE, 2004; QUADROS JÚNIOR, 2005; 

FERNANDES, 2005; LIMA, 2005, 2007, 2016; CARVALHO, 2007; ALFONSI, 2008: 

FEITOSA, 2008; SIQUEIRA, 2008; TROTTA, 2009; FREIRE, 2012; COSTA, 2012, 2013; 

PAES, 2017).   

A matriz do entendimento sobre a indústria cultural cearense do forró nos dias de 

hoje é impossível de ser alcançada sem antes passarmos por uma profunda análise do que se 

convencionou chamar de forró na cultura popular brasileira. Existem várias outras palavras 

sinônimas bem como correlatas manifestações artístico-culturais das quais tanto o termo forró 

deriva quanto hibridiza até os tempos atuais, além de vários outros rótulos mercadológicos.  

Forró representa um conjunto de sinônimos derivados de um conjunto maior de 

manifestações populares comuns em muitos lugares do Brasil, sofrendo várias versões ao longo 

de nossa história cultural, confundindo-se fortemente o termo “forró” com, por exemplo, 

“forrobodó”, “forrobodança”, “arrasta-pé”, inclusive “batucada”, “pagode” e “samba”. Sua 

etimologia não é unânime no que diz respeito a sua raiz léxica ou onde e quando nasceu. Como 

um fenômeno da cultura popular, as influências e origens são múltiplas, podendo remontar aos 

rituais dançantes, antropofágicos e poligâmicos dos povos da floresta, como os e as tupinambás 

de Pindorama, aos resquícios fonéticos mouros da península ibérica, quanto dos batuques, 

                                                           
27 Podemos dizer que “[...] A prosopografia é a investigação das características comuns de um grupo de atores na 

história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método empregado constitui-se em estabelecer um 

universo a ser estudado e então investigar um conjunto de questões uniformes – a respeito de nascimento e morte, 

casamento e família, origens sociais e posição econômica herdada, lugar de residência, educação, tamanho e 

origem da riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência em cargos e assim por diante. Os vários tipos de 

informações sobre os indivíduos no universo são então justapostos, combinados e examinados em busca de 

variáveis significativas. Eles são testados com o objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto 

correlações com outras formas de comportamento ou ação.” (STONE, 2011, p. 115).  



 
79 

 

 

batucadas28 e ritos das etnias de línguas bantos angolano-congoleses de África. São incertas as 

fontes que validam uma única e específica origem de seu conceito. Os registros mais antigos 

que encontramos, como já dissemos, datam de 1833, segundo Cascudo (1954, p. 413) sobre o 

conceito “forrobodó” e, de 1829, sobre a dança nordestina “coco” (CASCUDO, 1954, p. 293), 

não obstante o “batuque” africano já ter sido proibido por D. Manuel (1469-1521), rei de 

Portugal e Algarves, nas primeiras décadas do século XVI (CASCUDO, 1954, p. 798). 

Após a década de 40 do século passado, com a popularização do artista 

pernambucano Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1989), o primeiro grande produto industrial 

da cultura nordestina e maior expoente nacional da cultura forrozeira de então, a diversa 

indústria cultural brasileira passava a substanciar com mais apuro o forró em termos 

mercadológicos, aliando-o também a outras influências rítmicas e socioculturais. Por volta da 

década de 70 e 80, produtores culturais, músicos e dançarinos, influenciados pelo contexto 

histórico do momento, buscavam aliar o timbre estético de Gonzaga a outros instrumentos 

musicais e às inovações tecnológicas do mercado fonográfico, desenvolvendo rótulos 

comerciais como “forró pé-de-serra”. “forró universitário” ou “forró eletrônico”, para citar 

apenas alguns exemplos.  

Do ponto de visa da dança, vários e várias artistas também começavam a hibridizar 

o forró, originalmente da “ralé”, com ritmos e gestos característicos de outras danças de salão 

mundiais, como a salsa, o merengue, a bachata, o tango, o bolero, o zouk, entre outras, inclusive 

nacionais, como a lambada. Esta última, por influenciar fortemente a construção do forró 

eletrônico/estilizado cearense da década de 1990, merece um breve destaque analítico.   

A lambada, originária das trocas culturais entre o Pará e o Caribe, mais 

especificamente do ritmo amazônico carimbó, da cúmbia colombiana, da habanera e do 

merengue caribenhos e dos elétricos elementos das guitarradas de Mestre Vieira e afins, foi se 

constituindo como música e dança particular, permitindo existir sucessivamente todo um 

mercado cultural próprio em torno de seu fenômeno, sendo posteriormente exportado para todo 

o Brasil, onde podemos citar a cidade de Porto Seguro como um de seus focos. No final da 

década de 80, esse ritmo obtivera sucesso comercial nacional e internacional (em particular na 

França), com bandas e artistas vendendo milhões de cópias,29 caracterizada, em linhas gerais, 

                                                           
28 Sobre “batuque” e “batucada” ver Cascudo (1954, p. 150-152). 
29 Em 1982, o Long Play Carlos Santos Vol. 4 alcançou a vendagem de 700 mil cópias e no ano de 1983 o LP 

Carlos Santos Vol. 5 vendeu 220 mil cópias três meses após seu lançamento, tornando-o o segundo maior artista 

em vendas no ano de 1983, atrás apenas de Roberto Carlos. Carlos Santos foi um cantor, empresário e 

comunicador de sucesso em Belém e nacional, considerado o lojista do ano em 1989. A lambada chegaria a 

fomentar uma indústria fonográfica composta por cerca de 20 selos até a década de 1990. Cf. LOPES, 2017.  
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por sua gestualidade dançante hipersensual. Por isso, assim como o forró, “[...] a lambada está 

inserida em uma tradição memorialística, onde ela carregou uma representatividade cultural 

além do seu apogeu comercial.” (LOPES, 2017, p. 5). Dessa forma, ambos os estilos musicais 

e dançantes exprimem a ambivalência de pertencerem às matrizes da cultura popular e 

folclórica bem como à arte ligeira (conceito adorniano) de finalidade meramente comercial 

própria da indústria cultural. Portanto, além da lambada, os ritmos musicais e os passos de 

dança de salão de outras culturas que acima elencamos foram influenciando a forma de 

experimentar o forró após a década de 90.  

Essas influências marcavam uma mudança profunda na concepção ontológica 

espaço-temporal do fenômeno forrozeiro, pois ao absorver tantos elementos de outros ritmos, 

timbres musicais e gestos de danças, questionava-se oportunamente se o forró, nessas renovadas 

configurações, manter-se-ia ainda “forró”. Tais roupagens, fortemente influenciadas pelo modo 

de produção capitalista vigente de nossa época, tinham também como finalidade criar rótulos 

mais vendáveis ao grande público e universalmente mais modernos para o consumo das massas. 

Essas mudanças técnicas nas músicas e em passos/gestos advindos de outras danças de salão 

sobre o forró misturavam duas realidades:  

a) inúmeras realidades locais de apropriação e renovação independente, como bem 

entende uma pessoa/grupo/comunidade/cidade de se dançar forró a seu modo;  

b) a autossignificação e a autotransformação do próprio forró, no espaço e no tempo 

presente, inevitavelmente ligado a uma finalidade mercadológica.  

Essa finalidade mercadológica que nos referimos estava mais voltada à reposição 

minimamente digna das forças materiais e espirituais humanas envolvidas nesse trabalho 

multiartístico do que na acumulação monopolista de mais-valor própria da industrial cultural. 

Aqui me refiro aos profissionais liberais e assalariados (músicos, cantores, bailarinos, 

professores de dança de salão, etc.) espalhados pela pequena burguesia de nosso país. 

Em algumas regiões do Brasil, o contexto aparentemente heraclitiano, em que tudo 

devia fluir (πάντα ρει), permitia produzir estilos de se dançar forró tão bem configurados que 

se caracterizavam até como marcas empresariais, rótulos meramente propagandísticos ou 

utilizados livremente pelo senso comum, tais como: “forró Itaúnas/roots/new roots”, no estado 

do Espírito Santo; método “forrozin” de se dançar forró, idealizado pelo professor e dono da 

marca/empresa “Forrozin” Daniel Maia; “forró cabrueira”, no estado da Bahia; “forró pé 

descalço”, no estado de Minas Gerais, entre outros. Há ainda o gênero “forró de gafieira” que 

se constitui mais como um estilo de dançar do que a um rótulo empresarial, misturando 

influências do bolero, samba e do forró tradicional, dança comum em bailes de baixa renda da 
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cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. A indústria cultural cearense também criaria o rótulo 

“forró-de-favela”, com melodias mais românticas sob um compasso mais lento de se tocar o 

forró, muito conhecido na cidade de Fortaleza – CE. 

Para dar sustentação teórica de fazer do forró uma categoria analítica sintetizadora 

de uma gama de outras manifestações populares sinonímicas, dividimos sua classificação em 

dois eixos de um mesmo objeto: forró enquanto manifestação artística e experiência social.  

Manifestação artística porque é um ato humano que desperta as artes cênicas, 

dançantes e musicais, em suas derivações rítmicas (como “coco”, “embolada”, “batuque”, 

“samba”, “xote”, “xaxado” ou “baião”) e sinonímicas (como “fobó”, “forrobodó”, 

“forrobodança”, “arrasta-pé”, “batucada”, “forró pé-de-serra”, “forró junino”, “forró 

universitário” ou “forró eletrônico/estilizado”). E experiência social, por significar também 

tanto o local da festa quanto a festa do local, extrapolando seu sentido artístico em atos de lazer, 

de entretenimento (em shows ou via aparelhos tecnológicos, usufruídos individual ou 

coletivamente, de maneira auditiva ou audiovisual), bem como trabalho nas mais diversas 

relações: professor-aluno, artista-espectador, produtor cultural-clientes de eventos, vendedor 

alimentício-comensal.  

Constatada sua polissemia, achamos oportuno nos debruçarmos de início sobre a 

lexicografia do conceito forró, contido em alguns dicionários representativos do português 

brasileiro, e depois sobre a etimologia e a historiografia envolvida em seu significado 

sociocultural.  

Nunes (2004) delimitava que os dicionários brasileiros de língua portuguesa eram 

um produto do século XX. Em seu recenseamento bibliográfico, identificava um total de 96 

dicionários portugueses utilizados no Brasil e 38 apenas brasileiros. Em nossa revisão de 

literatura, as respostas de alguns dicionários e minidicionários sobre o fenômeno forró se 

assemelhavam. Desta feita, centraremos nossa análise nas seguintes obras: Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa de Candido de Figueiredo (1913); Dicionário do folclore brasileiro de Luiz 

Câmara Cascudo (1954); Dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa, de 

Francisco Fernandes (1968); Minidicionário da língua portuguesa de Melhoramentos (1992); 

Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (INSTITUTO..., 2015) e a versão digital 

do Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (UOL, 2021). Buscamos também o 

acervo digital do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, oferecido pelo Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), vinculado ao Ministério da Cultura (MinC) brasileiro por oferecer 

inovações de “[...] recursos multimídias que possibilitam ao interessado complementar a 
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consulta com trecho de vídeo ou som, fotografia ou ainda ler artigo publicado sobre o assunto 

pesquisado.” (CNFCP, 2021). Esse acervo foi inaugurado em 2004 quando da gestão do 

ministro da cultura Gilberto Gil, na primeira gestão do governo Lula, e continha cerca de 2.092 

termos para pesquisa, subdivididos em duas partes: uma sistemática e outra alfabética, 

apresentando – segundo o conceito dinâmico e interdisciplinar de tesauro – um conjunto de 

relações entre termos e notas de rodapé explicativas. Nesta pesquisa, utilizamos a obtenção da 

informação pela subdivisão alfabética. 

Escolhemos, então, dividir nossa exposição analítica em duas etapas. 

Primeiramente, analisaremos um conjunto de vocábulos contidos em cinco dicionários, dentro 

de um viés mais lexicográfico (FIGUEIREDO, 1913; FERNANDES, 1968; 

MELHORAMENTOS, 1992; INSTITUTO..., 2015; UOL, 2021) e, posteriormente, o mesmo 

conjunto de vocábulos contidos em dicionários de cunho mais folclórico e historiográfico 

(CASCUDO, 1954; CNFCP, 2021).  

A estrutura de exposição de cada etapa consistirá numa sequência de explicação de 

cada um dos seis vocábulos que achamos melhor sintetizarem o sentido mais omnilateral 

possível da palavra forró, vide forte sinonímia entre eles, seguido de breves apontamentos 

críticos respectivos a cada um. São eles “arrasta-pé”, “coco”, “forró”, “forrobodó”, “pagode” e 

“samba”. Achamos que ficaria mais didática essa forma de explicitação do que sistematizar 

todos os seis vocábulos segundo as concepções individuais de cada autor, aparentemente mais 

coerente do ponto de vista científico. No entanto, a opção de expor pela historicidade do 

conceito e não segundo cada autor é apenas uma distinção na forma e não no conteúdo 

investigativo geral, na qual a ordem dos fatores não alteraria a resultante do produto final e 

central que queremos perscrutar: o forró. Por vezes, essa estrutura é modificada, pois algumas 

peculiaridades autorais foram identificadas. 

 

5.1 Em busca da origem etimológica e cultural do forró 

 

Como já havíamos dito, não há unanimidade na literatura sobre o étimo originário 

do vocábulo “forró”. Seguindo nossa linha metodológica, apresentaremos abaixo algumas 

críticas de cunho lexicográfico. 

Nunes (2004, p. 806) nos destacava que o dicionário de Figueiredo, publicado 

inicialmente em 1899, era criticado por não incluir nele brasileirismos ou por incluí-los 

indevidamente. Aponta o dicionário de Caldas Aulete, de 1881, por ter várias edições no Brasil, 

a partir de 1958, como de maior aceitação pelo público brasileiro.  
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Já a lexicóloga e dicionarista Maria Tereza Camargo Biderman (1936-2008), 

referência nacional e internacional na área, também criticava Figueiredo por não ter tido o 

devido cuidado em suas pesquisas acerca de suas fontes documentais, apesar da extensão do 

repertório registrado, padecendo de sérios defeitos e contendo até impropriedades graves. Para 

autora, a microestrutura dos verbetes que ele definia mostrava-se bastante simples que, às vezes, 

eram ruins e até erradas, não merecendo o grande prestígio que lhe fora atribuído (BIDERMAN, 

2003, p. 57). Sobre o dicionário Aulete, de 1881, demarcava que são boas suas fontes 

documentais e que era moderno para a época. Biderman também criticava a fundamentação 

teórica, de natureza linguística e lexicológica, do dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999) por 

existirem “[...] impropriedades na identificação de lexias complexas e nas subentradas dos 

verbetes.” (BIDERMAN, 2003, p. 59). A autora também detectava impropriedades e fazia 

ressalvas às obras Dicionário de usos do português do Brasil (BORBA et al, 2002), dicionário 

Houaiss, de 2001, e ao Dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, de 2001. Todavia, para 

a autora, o dicionário que totalizava mais de 62 mil verbetes e mais de 125 mil acepções de 

Borba et al (2002) era bastante diversificado e representava, de fato, o retrato do português 

brasileiro contemporâneo (BIDERMAN, 2003, p. 62).   

A despeito das contundentes críticas de Nunes e Biderman, pudemos perceber 

salutares significações na obra de Figueiredo (1913), de Ferreira (1999) e do Instituto Houaiss 

(2015) acerca dos vocábulos que sintetizamos pesquisar e equivalentes definições a outros 

dicionários investigados. Além de que tais obras jamais deixarão de ser detentoras de um valor 

historiográfico, a despeito da maior e mais especializada crítica linguística e filológica, 

merecendo por isso nossa acurada atenção. Mesmo porque nessa pesquisa não procuramos a 

melhor ou a mais exata definição léxica, mas as maiores possíveis sofridas pelo forró ao longo 

de sua historicidade.  

Comecemos, portanto, pelo vocábulo “arrasta-pé”.  

Em síntese, arrasta-pé significava um baile popular (de gente “chula”, “rasteira”, 

“miserável”) ou reunião informal familiar onde se dançava e cantava forró ou samba 

(FIGUEIREDO, 1913; FERNANDES, 1968; MELHORAMENTOS, 1992; INSTITUTO..., 

2015). Tais dicionários apresentavam vários sinônimos correlatos, como: arrastado, bate-

chinela, bate-coxa, bate-pé, bochinche, fobó, forrobodó, forró, fuzo, gafieira, rala-bucho, serra-

osso, samba, surungo, sovacada, subacada e outros. 

Destacamos aqui o caráter festivo e músico-dançante em duas realidades 

socioculturais bem diferentes contidas nos dicionários acima citados: como baile popular e festa 

familiar. Dentro da cultura tradicional de família brasileira, de forte hegemonia cristã, a mulher 
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sempre fora vista como propriedade de um homem. O contato corporal, através da dança, era 

visto como pecado venial, pois afastava a alma da castidade e virgindade característica das 

vocações matrimoniais e celibatárias católica, uma vez que promovia o contato com a carne (a 

mulher) de outro possível dono-homem,30 devendo minimizar brigas e até mortes entre os fiéis 

das arquidioceses – para não entrar no tema da homossexualidade. Assim tal dança era vista 

como chula pela família tradicional brasileira. Portanto, muitos bailes eram dançados somente 

circunscritos à família, havendo até relatos em que mulheres só podiam dançar com mulheres. 

Dançar forró ou samba (antigamente eram manifestações populares equivalentes) fora de casa 

tornava-se uma blasfêmia. Carneiro apud Cavalcanti (2018, p. 62) nos dizia que aos olhos do 

colonizador, o batuque, e em especial a umbigada, parecia obscena, erótica, grotesca. Então, é 

compreensível a explicação do significado de arrasta-pé que diferencia “baile popular”, em que 

caboclos e negros empobrecidos realizavam vários tipos de celebrações dançantes, de “festa 

familiar”, onde se dançavam somente entre pessoas da família. 

Já o vocábulo “coco”, em síntese, era uma manifestação artística do norte e do 

nordeste do Brasil, uma dança de roda, com passos binários, com características próprias no 

estado de Alagoas, acompanhada por palmas, um coro que respondia ao “coqueiro” (cantor 

principal) e instrumentos de percussão. Podia significar também pagode, bambelô, cantiga de 

trabalho de engenho e dança negra de caráter fetichista (coco de zambê) (FIGUEIREDO, 1913, 

p. 465; INSTITUTO..., 2015, p. 222). FERNANDES, (1968) e Melhoramentos (1992) não 

continham esse vocábulo. 

Sobre o vocábulo central de nossa análise, o forró, achamos interessante apontar de 

início um presumido raciocínio contido em Figueiredo (1913, p. 900) que nos foi bastante 

salutar, pois tal autor definia “forró” como um substantivo brasileiro do norte, significando 

baile de gente ordinária, e “forrobodó” como um substantivo masculino brasileiro do Rio, 

significando baile reles ou forró.  

Frisamos aqui a regionalidade entre os conceitos “forró” e “forrobodó” de 

Figueiredo. O primeiro (forró) definido como um substantivo do norte brasileiro e o segundo 

                                                           
30 Deixamos aqui bem explícito que no livro do Gênesis, capítulo segundo, (BÍBLIA, 1992, p. 50) a mulher não 

era imagem e semelhança de Deus, pois advinha da costela de Adão, metáfora explícita de submissão carnal da 

mulher sobre o homem. Assim ela não era homem, mas uma costela originária de um homem, portanto, 

posse/propriedade retirada deste. São Paulo (5-67 d. C.), ao longo dos dezesseis primeiros versículos do capítulo 

11 da sua I carta à comunidade de Coríntios, também confirmaria essa submissão hierárquica ao dizer que o 

homem é, sagradamente, o senhor da mulher; que a mulher deveria cobrir-se com véu caso fosse orar ou 

profetizar; que a mulher fora criada para o homem, uma vez que havia sido preteritamente arrancada deste, 

ontologicamente concebida para ser uma eterna costela a faltar no homem originário. Assim, esta seria seu 

reflexo, e não diretamente de Deus, devendo trazer na cabeça o sinal (o véu) de sua submissão, não cabendo aos 

fiéis cristãos contestar. Cf. BÍBLIA. 1992, p. 1475.     
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(forrobodó) como do Rio de Janeiro, sudeste do país, centro econômico-político e capital 

federal à época. Essa definição revela certa similitude com a histórica opereta Forrobodó: 

burleta de costumes cariocas em 3 atos, composta em 1911 por Luiz Peixoto e Carlos 

Bettencourt, e musicada por Chiquinha Gonzaga em 1912, apresentada exatamente no Rio de 

Janeiro, e que contou com 1.500 apresentações consecutivas (SBAT, 1961; ACERVO, 2021; 

LIRA, 1978; DINIZ, 1999). Não sabemos o motivo dessa distinção regional atribuída a ambos 

os vocábulos exprimidos pelo autor. Destacamos também a não significação em Figueiredo 

(1913) de forrobodó como desordem ou confusão, como veremos adiante, mas somente como 

um baile reles.  

Todos os dicionários aqui pesquisados, em síntese, concordavam em dizer que 

“forró” é um baile popular/ordinário, onde se cantava e dançava, sinônimo de arrasta-pé e 

forrobodó (MELHORAMENTOS, 1992, p. 236; INSTITUTO..., 2015, p. 465; CASCUDO, 

1954, p. 412).  No dicionário de Fernandes (1968, p. 410) não havia definição para “forró”. Por 

sua vez, o dicionário digital Michaelis (UOL, 2021), além de afirmar ser forró, 

etimologicamente, uma redução de forrobodó, corrobora com todas as definições anteriores 

elencadas, definindo forró como música nordestina ou de gêneros variados (baião, coco, 

xaxado, xote, etc.) em que se dançava aos pares; como sinônimo de forrobodó, de festa popular 

barulhenta, e de bleforé. Achamos oportuno mencionar mais dois correlatos sentidos ao termo 

forró contidos no dicionário digital Michaelis (UOL, 2021), a saber, “forró pé de serra” e “forró 

universitário”. “Forró pé de serra” seria uma expressão definida musicalmente como um forró 

autêntico, geralmente com acordeão, zabumba e triângulo, tendo como principal expressão o 

compositor e músico Luiz Gonzaga (1912-1989), então “rei do baião”; e “forró universitário”, 

uma expressão musicalmente definida como variação paulista do forró tradicional, com 

acordeão, zabumba e triângulo, mas que também utilizaria instrumentos mais elétrico-

eletrônicos. Figueiredo (1913, p. 900) e Melhoramentos (1992, p. 236) não atribuíam um 

sentido especificamente nordestino ao vocábulo forró. 

Consideramos bastante coerentes as definições “forró pé de serra” e “forró 

universitário” ao conceber o primeiro como um forró autêntico, estruturado em torno do que 

popularmente ficou conhecido por “trio pé-de-serra” a partir dos instrumentos musicais 

zabumba, triângulo e sanfona, formação trinitária que, segundo o filho adotivo de Luiz Gonzaga 

(Gonzaguinha) em entrevista ao programa Ensaio do canal de televisão Cultura, de 1990, fora 

seu pai quem realmente havia sintetizado essa concepção de timbre estético para caracterizar o 
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seu padrão musical de seus forrós;31 e por conceber o segundo como uma variação paulista que 

hibridiza o antigo formato trinitário gonzagueano às demandas técnicas elétrico-eletrônicas do 

mercado fonográfico e da indústria cultural do final da década de 80 e início da década de 90.32  

Registremos agora o vocábulo “forrobodó”. Resumidamente, era o mesmo que 

forró/arrasta-pé; balbúrdia, desordem, confusão; ou pândega/patuscada/bambochata 

(FERNANDES, 1968, p. 410; MELHORAMENTOS, 1992, p. 236; INSTITUTO..., 2015, p. 

465).  

Esboçaremos agora os termos “pagode” e “samba”.  

Pagode, sinteticamente, provindo do étimo pagodi, era um vocábulo oriundo da 

língua dravídica tâmil, do povo tâmil, falada desde o sul da Índia, Sri Lanka até a península da 

Indochina, podendo significar uma antiga moeda de ouro da Índia portuguesa equivalente de 9 

a 10 tangas33; um templo ou ídolo pagão desses povos do oriente asiático; um divertimento 

ruidoso, zombaria, pândega, bambochata, patuscada; uma espécie de samba, acompanhado de 

percussão, cavaquinho, banjo, violão; ou um termo equivalente ao coco de Alagoas 

(FIGUEIREDO, 1913, p. 1455; FERNANDES, 1968, p. 596; MELHORAMENTOS, 1992, p. 

373; INSTITUTO..., 2015, p. 697).  

Por último, “samba”, em síntese, possuía sua etimologia advinda do vocábulo 

“semba” (“umbigada”), podendo significar “estar animado, estar excitado”, na língua 

umbundo34; ou advindo da língua tshiluba,35 podendo significar “pular, saltar com alegria” ou 

significar outros sentidos nas demais línguas bantos. É definido como uma dança e música 

                                                           
31 Cf. YOUTUBE. Gonzaguinha Ensaio Tv Cultura completo1. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=C-u-D5xnmds. Acesso em: 9 jan. 2021. 
32 O “trio pé de serra” Trio Virgulino, que se apresentou pela primeira vez na Rádio Clube de Americana – SP, 

num concurso de calouros em 1980 e que obteve como premiação maior uma cesta básica, pôde ser considerado 

um precursor dessa hibridização paulista denominada de “forró universitário”. Esta banda fez tanto sucesso pelo 

público universitário paulista (em sua maioria, jovem de classe média ou alta), ao longo da década de 80 e 90, 

que fizeram suscitar várias bandas nesse eixo São Paulo e outras pelo Brasil afora, a tal ponto que a banda 

Falamansa (fundada em 1998) ganharia tanta projeção que, em 2014, obteria o Grammy Latino de Melhor Álbum 

de Música de Raízes Brasileiras. Sobre os demais estilos de forró falaremos com maiores detalhes mais adiante. 

Cf. WIKIPÉDIA. Falamansa. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Falamansa. Acesso em: 14 jan. 

2021; TRIO VIRGULINO. Site oficial da banda. Disponível em: http://triovirgulino.com.br/. Acesso em: 14 

jan. 2021; WIKIPÉDIA. Trio Virgulino. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Trio_Virgulino. Acesso 

em: 14 jan. 2021; WIKIPÉDIA. Grammy latino de melhor álbum de música de raiz em língua portuguesa. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grammy_Latino_de_melhor_%C3%A1lbum_de_m%C3%BAsica_de_raiz_em_l

%C3%ADngua_portuguesa. Acesso em: 14 jan. 2021. 
33 Segundo os estudos numismáticos coloniais portugueses, registrado pelo Museu Ethnologico Português em 

maio/junho de 1903, tanga era uma fração unitária de medida da moeda colonial portuguesa na Índia, chamada 

rupia. Cada rupia valia 16 tangas e cada tanga, 45 réis provinciais. Cf. MUSEU..., 1903.    
34 Uma das línguas banto mais falada de Angola. Cf. WIKIPÉDIA. Umbundu. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbundu. Acesso em: 13 jan. 2021.   
35 Língua banto da República Democrática do Congo. Cf. WIKIPÉDIA. Tshiluba. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tshiluba. Acesso em: 13 jan. 2021.  
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popular brasileira, de origem africana, derivada do batuque, com variedades urbana e rural 

(samba de roda, de terreno, de breque, de gafieira, de partido-alto, raiado, samba-enredo, etc.), 

acompanhada de melodia em compasso binário, lento ou rápido, de ritmo sincopado, que se 

tornou dança de salão universalmente conhecida; o mesmo que baile popular, arrasta-pé 

(FIGUEIREDO, 1968, p. 1792; FERNANDES, 1968, p. 719; MELHORAMENTOS, 1992, p. 

465; INSTITUTO..., 2015, p. 846).  

Em suma, reunindo todos os sentidos desses seis vocábulos que deliberamos serem 

os mais próximos possíveis ao entendimento polissêmico do fenômeno forró na cultura 

brasileira, percebemos nessa primeira etapa analítica que o vocábulo “forró” pôde ser 

sintetizado como:  

a) dança e música, em suas mais variadas derivações rítmicas e coreográficas, não 

necessariamente oriundas ou vividas apenas pelo nordeste brasileiro;  

b) baile de gente “rasteira” ou de pessoas da mesma família;  

c) festa barulhenta;  

d) confusão/desordem;  

e) sinônimo de arrasta-pé, forrobodó;  

f) manifestação popular semelhante ao coco, pagode e samba. 

Partamos agora para a segunda exposição analítica, de cunho mais folclórico e 

historiográfico, do fenômeno forrozeiro na realidade brasileira. Esse trabalho percebe no 

Dicionário do folclore brasileiro, originalmente publicado em 1954, por Luís da Câmara 

Cascudo e no acervo digital do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira como as 

maiores fontes folclóricas, etimológicas e historiográficas possíveis que nossa revisão 

bibliográfica conseguiu identificar acerca dos termos que aqui investigamos, com detalhes 

extremamente relevantes a esta pesquisa e ausentes nos demais dicionários, meramente 

lexicográficos. Iniciemo-la.  

Para Cascudo (1954, p. 412), “forró” se referia a “arrasta-pé”. “Arrasta-pé”, por sua 

vez, significava “baile reles” ou o mesmo que “bate-chinela” ou “fobó” (CASCUDO, 1954, p. 

105). “Fobó” significava “samba” (CASCUDO, 1954, p. 396). Podemos concluir então que, 

para Cascudo, samba, fobó, baile reles e arrasta-pé são, por silogismo, sinônimos.  

Já o CNFCP (2021) também associa forró a arrasta-pé, bate-chinela e fobó, bem 

como ao baião, ao coco, à quadrilha e ao xote. 

Para Cascudo (1954, 412) “forrobodó” significava “divertimento, pagodeiro, 

festança”. O CNFCP (2021) não continha o vocábulo forrobodó.  
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A explicação historiográfica de Cascudo ao conceito de forrobodó, segundo nossa 

busca bibliográfica, foi a mais salutar e categórica para nossa pesquisa. Vejamo-la com mais 

afinco,  

 
[...] “Após a sessão, houve um grande forrobodó (O Alfinete, no. 13 de 1890). “Em 

honra ao sexto aniversário d’A pimenta houve um espalhafatoso forrobodó” (A 

Pimentta, no. 373, de 1905). Forrobodó ou Forrobodança é um baile mais 

aristocrático que o Chorão do Rio de Janeiro, obrigado a violão, sanfona, reco-reco e 

aguardente. Nele tomam parte indivíduos de baixa esfera social, a ralé ... A 

sociedade que toma parte no nosso forrobodó ou forrobodança é mesclada: há de tudo. 

Várias vezes verificam-se turras ou banzés, sem que haja morte ou ferimentos. Fica 

sempre tudo muito camarada, muito bem, obrigado” (A Lanceta, no. 121, de 1913). 

Alberto Bessa consigna o vocábulo como brasileiro, com as expressões de baile 

ordinário, sem etiqueta; e Beaurepaire Rohan, como privativamente do Rio de 

Janeiro, com as de baile, sarau chinfrim. O termo tem curso no Ceará, para 

designar os bailes da canalha, como escreve Rodrigues de Carvalho, e entre nós, 

porém, desde muito, e antes mesmo do aparecimento do livro de Rohan, em 1889, 

como se vê destes trechos: “Um arremedo de folhetim cheirando a forrobodó” 

(América Ilustrada, no. 25, de 1882); “Ao ator Guilherme, na noite do seu forrobodó.” 

(O Mefistófles, no. 15, de 1833). O termo, portanto, quer originário do Rio de Janeiro 

quer não, já tem entre nós os seus cajus (Pereira da Costa, Vocabulário 

Pernambucano, 349-350). Usa-se em Natal, na imprensa anterior a 1930, como 

sinônimo de baile popular, pagode, samba movimentado, entre o povo. Carlos 

Betencourt e Luís Peixoto escreveram uma revista teatral, “Forrobodó”, que foi 

muito representada e aplaudida por todo o Brasil (1917-1919). Ver Samba. 

(CASCUDO, 1954, p. 412-413, grifo nosso)       
 

Portanto, refutamos pensar que o fenômeno do forró/forrobodó originou-se com a 

musicalidade de Luiz Gonzaga, quando do lançamento em disco de vinil de 78 RPM pela 

gravadora RCA Victor, em 1941, no qual ele rotula de “xamego” as canções desse disco, ou 

quando da música autointitulada “Baião”, composta por Humberto Teixeira e ele, gravada pela 

primeira vez em 1946 (ALFONSI, 2008, p. 32). Na verdade, ele foi um grande catalizador e 

não o criador (rei) do baião – também conhecido como rojão –, considerado por Tinhorão 

(2005) como um estilizador de um baião de origem rural-nordestina adaptada aos meios 

urbanos. Em termos historiográficos, como podemos ver em Cascudo, por exemplo, havia 

registros de 1833, há mais de cem anos, antes do “chamego” e do “baião” gonzagueano.  

Além disso, outro famoso registro (dito por Cascudo ao final da supracitada citação 

direta) fora a opereta intitulada Forrobodó: burleta de costumes cariocas em 3 atos, que 

descrevia um baile popular no bairro Cidade Nova da capital federal da época, Rio de Janeiro 

(ABREU; VERZONI, 2014). Fora um espetáculo teatral musicalizado, com peça escrita por 

Carlos Bettencourt (1890-1941) e Luiz Peixoto (1889-1973), em 1911, e 13 músicas compostas 

por Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935), em 1912, mais conhecida como Chiquinha 

Gonzaga. O conjunto musical da opereta Forrobodó é considerado o maior sucesso de 

Chiquinha para o teatro. Estreado no Cineteatro São José, na Praça Tiradentes, cidade do Rio 
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de Janeiro, no dia 11 de junho de 1912, contara com 1.500 representações consecutivas, 

tamanho fora o sucesso da obra (ABREU; VERZONI, 2014, p. 4; MAGALHÃES, 2018, p. 2). 

Mário de Andrade (1963, p. 333, grifo nosso), referindo-se a Chiquinha Gonzaga, nos contava 

que, “[...] quem quiser conhecer a evolução de nossas danças urbanas terá sempre que estudar 

muito atentamente as obras dela”. Portanto, se no Rio de Janeiro já havia essa expressão popular 

em forma de conceito (forrobodó) então existia forte indício de uma vasta veiculação ao longo 

do Brasil litorâneo (talvez entre o Ceará e o Rio de Janeiro) para além da predominância 

originária nordestina do fenômeno, como preconizado pelo Houaiss Instituto (2015) e outros, 

por exemplo.  

Vejamos agora o significado de coco em Cascudo (1954, p. 292, grifo nosso),  

 

[...] dança popular nordestina, cantada em coro o refrão, que responde aos versos do 

tirador de coco ou coqueiro, quadras, emboladas, sextilhas, e décimas. É canto dança 

das praias e do sertão. A influência africana é visível, mas sabemos que a disposição 

coreográfica coincide com as preferências dos bailados indígenas, especialmente 

dos tupis da costa. As modificações e variedades são incontáveis. Outrora o coco era 

dançado nos salões de boa sociedade em Alagoas e Paraíba. Chamam-no samba, 

pagode, zambê, bambelô. Na Paraíba e no Rio Grande do Norte o comum é a roda de 

homens e mulheres com o solista no centro, cantando e fazendo passos figurados até 

que se despede convidando o substituto com uma umbigada ou vênia ou mesmo 

simples batida de pé (ver Umbigada). Os instrumentos são, em maioria absoluta, de 

percussão [...] Nunca vi instrumentos de corda acompanhando coco, talqualmente 

Pereira da Costa registrou, no Recife, viola e violão [...] Oneyda Alvarenga [...] 

informa: ‘Embora a coreografia seja em todos a mesma, existe uma variedade 

enorme de tipos de coco, tomando suas designações dos mais diversos elementos; 

por exemplo: dos instrumentos acompanhantes (coco de ganzá, coco de zambê); da 

forma do texto poético (coco de décima, coco de oitava); do lugar em que é executado 

ou a que o texto se refere (coco de usina, coco de praia); do processo poético-musical 

(coco de embolada). A forma dos cocos é uma estrofe refrão [...] Poeticamente, 

apenas, o refrão é fixo, constituindo o caracterizador do coco. As estrofes, quase 

sempre em quadras de sete sílabas, são tradicionais ou improvisadas [...] Os coco 

obedecem geralmente aos compassos 2/4 ou C. Há também uma espécie de cocos [...] 

não destinados à dança, sendo englobáveis, portanto, no gênero das canções.’ Luiz 

Heitor [...] Rio de Janeiro, 1944) escreve: ‘A meu ver o coco representa a fusão mais 

harmoniosa entre a musicalidade cabocla e a negra. É o verdadeiro curiboca da 

nossa música [...] o espírito chistoso do caboclo [...] o canto a tempo [...] ruído dos 

instrumentos [...] palmas dos circunstantes, e a feição coreográfica, com os dançarinos 

executando seus passos, isolada e sucessivamente, no meio do círculo formado pelos 

demais, deixam transparente a contribuição africana [...] Alagoas, berço do coco 

[...]. 

 

 

Continua Cascudo (1954, p. 293), 

 

Pelo que ouvi e vi em Maceió (janeiro de 1952) o coco é problema que demanda 

pesquisas rítmicas e musicais extensas e pacientes [...] Os modos de dançar são três: 

travessão, cavalo manco, tropel repartido e sete-e-meio, na acepção de formas 

coreográficas, variáveis e incontáveis. O sapateado, quase sempre, contracanta a 

cantiga de forma surpreendente.        
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Sobre a origem do coco, Cascudo cita o trabalho do pesquisador alagoano José 

Aloísio Vilela O Coco de Alagoas, enviado ao Congresso Brasileiro de Folclore, de 1951, 

publicado pela primeira vez em 1961 (CAVALCANTI, 2018, p. 63). Vilela apud Cascudo 

(1954) acreditava que o coco era originário das culturas negras e caboclas circunscritas ao 

histórico quilombo dos Palmares.36 Cascudo também diria que seu pai ouvira cantar um 

estribilho, na ribeira do rio Piancó (Paraíba), por volta de 1875 ou 1876, que dizia,  

 
‘Quebra coco, quebra coco, 

Na ladeira do Piá! 

Quando há coco maduro 

Só se apanha coco lá!...’ (CASCUDO, 1954, p. 293) 

 

Segundo Cascudo, uma das mais antigas referências à dança do coco foi feita pelo 

Diário de Pernambuco, em 14/11/1829.37 Portanto, o “canto-de-quebrar-coco” na ladeira do 

Pilar (ou na ribeira do Piá) nesta pesquisa será considerada a mais velha cantiga historiografada 

segundo Cascudo (1954).  

Para Cavalcanti (2018, p. 59) era consenso, entre os autores e os informantes de 

campo de sua tese de doutoramento, que o coco havia surgido no Quilombo dos Palmares, daí 

se espalhando para todo o nordeste, sendo oportuno advogar a origem do coco ao estado de 

Alagoas. O maior quilombo do Brasil colonial, surgido por volta de 1580, tendo seu apogeu 

entre o período das invasões holandesas do século XVII (1624-1654) até a morte de seu grande 

líder Zumbi em 1695, e chegando a abrigar até 20 mil pessoas, possuía uma extensão territorial 

de aproximadamente 150 x 50 km e situava-se nos arredores da serra da Barriga, região hoje 

pertencente ao município de União dos Palmares.38 Há relatos que também defendem que a 

capoeira muito provavelmente originou-se desse quilombo pernambucano.39 

                                                           
36 Diria Cascudo (1954, p. 293, grifo nosso), “[...] Sobre a origem, Vilela crê ter sido dos negros de Palmares, 

ocupados em quebrar o coco, horas e horas, e decorrentemente uma cantiga de trabalho, ritmada pela cadência 

das pedras, partindo os frutos das palmeiras pindobas [...] A frase quebra-coco [...] indicaria convite para a tarefa 

ou para o canto que se tornou dança. Daí, deduzo, o quebra-coco contemporâneo não mais referir-se ao trabalho 

e unicamente ao baile. E os gritos de excitamento, quebra, dirigir-se-iam inicialmente ao coco e posteriormente 

ao baile. Demais existe o nome que denuncia ofício, trabalho. Alagoas, de extensos coqueirais magníficos, 

reivindica com fundamento a prioridade do coco dançado.”  
37 Assim nos fala o autor, “[...] No Diário de Pernambuco, de 14-XI-1829, Recife, cita-se ‘um matutino alegre, 

dançador, deslambido, descarado, que não tivesse dúvida em quebrar o coco e riscar o baiano com umas poucas 

negras cativas no meio de uma sala perante mais de 20 pessoas sérias’. É a mais antiga referência que conheço 

e denunciadora irrespondível da origem da dança, pelo canto de trabalho, quebrando os cocos. Dançar era quebrar 

coco e ainda presentemente a voz de excitamento: ‘quebra! quebra o coco!’ e apenas posteriormente teria relação 

com o requebro, requebrar, requebrado, quebrar repetidamente.” (CASCUDO, 1954, p. 293, grifo nosso).       
38 WIKIPEDIA. Quilombo dos Palmares. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares. Acesso em: 12 jan. 2021.  
39 INTERNET ARCHIVE WAYBACK MACHINE. Capoeira teve seu nascimento no Quilombo dos Palmares, 

na época situado na capitania de Pernambuco, por volta de 1580. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20181117151214/http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-
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O CNFCP (2021) tinha várias definições e variações para o vocábulo coco: coco 

(atividade musical), coco (dança), coco-de-embolada, coco-de-roda, coco-de-zambê, coco-de-

amarração, balamento e pagode. Em termos lexicográficos, possuía as mesmas características 

dos demais dicionários aqui pesquisados, como manifestação popular de predominância no 

nordeste e no norte do país, em que pessoas se reuniam em roda, trocavam umbigadas em pares 

dentro dela, ao som do solista/coqueiro a improvisar versos sob uma toada/refrão repetida pelo 

coro, mediante palmas de mãos e os instrumentos musicais disponíveis à banda (ganzá, bombo, 

zabumba, caracaxá, pandeiro, zambê, cuíca, triângulo, surdo). Com o aparecimento do baião, o 

coco sofreria alterações. Hoje várias danças de coco de roda não apresentam mais as umbigadas 

como gestos coreográficos definidores, mas um sapateado forte, como se estivessem pisoteando 

o solo ou em uma aposta de resistência. Está associado a bambelô e zambê. Foi a única fonte 

que além de apresentar a escrita sinonímica característica, apresentava também o áudio ou o 

vídeo respectivo ao termo alfabético pesquisado.  

Cascudo (1954) também definia “pagode” como festa ruidosa, sempre de caráter 

íntimo, com comida e bebida, havendo ou não danças. Frei Domingos Vieira apud Cascudo 

(1954), em sua obra O Tesouro da Língua Portuguesa, na edição de 1873, registra a origem do 

vocábulo na acepção de Portugal e Brasil,  

 
‘Fazer pagodes: fazer funções e divertimentos de comezainas e danças, e, cantares e 

prazeres licenciosos, à semelhança dos que na Ásia fazem as bailarinas de certos 

pagodes, ganhando para sustentação delas, e de seus ministros o preço da 

prostituição.’ Fernão Rodrigues Lobo Soropita, contemporâneo de Camões, falava 

semelhante: ‘lá, ao invés da garganta, fazem suas festas e pagodes, e tudo o mais 

deixam despovoado.’ (CASCUDO, 1954. p. 659, grifo nosso) 

      

Fernão Soropita foi um escritor português que compilou a primeira edição de Rimas 

(1595) de Luís Vaz de Camões (1524-1580).40 Lembremos que Portugal já foi considerado uma 

das maiores potenciais imperiais europeias entre os séculos XV e XVIII, tendo várias colônias 

no globo terrestre, dentre elas na Índia (Goa, Damão e Diu), Timor Leste e China, de onde 

podiam ter advindo a acepção do vocábulo “pagode”. 

Já o vocábulo “samba”, para Cascudo (1954, p. 798) provinha de “semba”, que 

significava umbigo (“umbigada”) em uma das línguas banto de Luanda (Angola), o quimbundo. 

Esta umbigada – comum também na dança do “coco” – remetia ao ato genésico do ser humano, 

                                                           
/asset_publisher/waaE236Oves2/content/estado-e-exaltado-em-festa-nacional-161433/10883. Acesso em: 12 

jan. 2021.  
40 ESCRITAS.ORG. Fernão Rodrigues Lobo Soropita. Disponível em: https://www.escritas.org/pt/bio/fernao-

rodrigues-lobo-soropita. Acesso em: 11 jan. 2021; WIKIPÉDIA. Luís de Camões. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Cam%C3%B5es. Acesso em: 11 jan. 2021.   
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onde duas pessoas, com a devida vênia obtida por saudação ou batidas de pés ao chão, iam ao 

centro de uma comunitária roda a dançar unindo seus umbigos por um choque entre suas 

barrigas (“pancada com o ventre”). Tal gestualidade rememorava o vínculo feto-umbilical pelo 

qual toda vida humana se engendra, tanto pela união de um homem com uma mulher quanto do 

feto com sua nutrição natural-materna (simbolizando a mãe-natureza). Tal gesto fazia parte do 

rito de gratidão e reverência volitiva à fertilidade da vida na espécie humana, impossível de não 

ser carregada levemente por cada um de nós como cicatriz em cada barriga. A umbigada era 

evitada entre parentes de primeiro grau num sinal coreográfico chamado granché, para evitar o 

incesto, observância já encontrada em sociedades pré-letradas segundo Araújo apud Cascudo. 

Assim, a umbigada e o granché nos davam a prova suficiente de que esses batuques, esses 

lundus, esses sambas, eram danças que celebravam a procriação e a reprodução humana 

(CASCUDO, 1954, p. 893). Cascudo (1954, p. 150, grifo nosso) chega até ao ponto de dizer, 

sem titubeios, a respeito das batucadas, que “[...] essas danças com instrumentos de percussão, 

palma de mão ou batidas em qualquer superfície, existem por toda parte, [...] Europa, Ásia, 

África, América, Oceânia. Devem existir em Marte, Júpiter e Urano”. Enfim, celebrações 

como estas eram resquícios afrodescendentes na cultura brasileira do conjunto de povos 

exilados do vasto território que ia desde a Nigéria até a Angola.  

Percebemos, portanto, que a polissemia do termo forró, segundo todos os 

dicionários hora analisados, giravam em torno tanto de um lugar (ir a um forrobodó/forró) 

quanto de uma farra (fazer um forrobodó/forró), antes mesmo de se consolidar enquanto estilo 

musical que preconizaria uma específica forma de dançar. 

Há também o mito no senso comum brasileiro de que o forró advinha das festas 

pós-trabalho de operários ingleses quando da construção de várias ferrovias ao longo do Brasil, 

nas quais havia o dizer “for all” na entrada do lugar festivo significando que todos podiam 

participar, pois o convite desses operários ingleses era gratuito, era “for all” (para todos, em 

inglês). Não parece absurda nem a defesa da suposta etimologia do dizer “for all” de língua 

inglesa abrasileirando-se no termo “forró” (por exemplo, for all gerar “for wall”, “forról”, e 

sucessivamente “forró”) nem a defesa do próprio mito “for all” ter existido historicamente. 

Senão vejamos. 

Após a Revolução Industrial, protagonizada pela Grã-Bretanha, por volta de 1780, 

e as revoluções estadunidense (1776-1783), francesa (1789) e a do Haiti (1804), o mundo 

ocidental modificava-se profundamente. Começava-se a formar as bases da separação do modo 

de produção feudal para o capitalista, no qual emergia a classe burguesa como revolucionária 

ante à aristocrática e eclesiástica em vários reinados, passando o liberalismo a criar corpo como 
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ciência filosófica à medida que a economia nos burgos ganhava supremacia. Nesse período 

histórico, cresciam também os movimentos anticoloniais e antiescravistas no mundo ocidental. 

Em 1807, o parlamento britânico proíbe seu comércio de escravos e em 1845, ao editar o 

Aberdeen Act, estende essa proibição a qualquer navio suspeito de transportar negros africanos 

ao Brasil pelo oceano Atlântico.41  

Os processos de mudança no modo de produção agora industrial-capitalista, aliada 

aos de libertação nacional, impunham uma nova conjuntura estratégica de dominação 

geopolítica dos ingleses sobre Portugal e suas colônias. As ideias iluministas de “liberdade, 

igualdade e fraternidade”, que já haviam revolucionado os Estados Unidos e a França na década 

de 70 e 80, respectivamente, do século XVIII, não poderiam se expandir às suas respectivas 

colônias, mas apenas se restringir às potências centrais europeias. Se essa 

ilustração/esclarecimento liberal atingisse suas colônias no ocidente, como atingiu a colônia 

francesa do Haiti, provocando a primeira revolução negra, anticolonial e antiescravista das 

Américas (1791-1804), todos os demais países latino-americanos seguiriam a mesma onda 

emancipatória tanto nacional quanto escrava. A realidade abolicionista era caminho sem volta 

no novo mundo burguês do século XIX. Porém, uma nova submissão de classe deveria ser 

imposta, não mais pela escravidão, mas pelo contrato laboral assalariado compatível a mais 

baixa existência animal, como diria Marx (2010, p. 24) parafraseando Adam Smith. Proibindo 

o comércio transatlântico de negros e negras de África, Portugal seria forçado a buscar outras 

fontes de investimento pra manter os lucros com a elite portuguesa e colona no Brasil, não mais 

com o tráfico legal e ilegal de negros e negras de África,42 mas com a importação de capitais e 

de tecnologias industriais, inclusive de mão-de-obra operária britânica para o 

subdesenvolvimento dependente das colônias americanas. Uma dessas formas de 

desenvolvimento colonial dava-se pela construção industrial de ferrovias. Assim, a Inglaterra 

traçou uma forma de colonizar as Américas sob uma nova forma de funcionar a economia 

latino-americana, não mais sob a predominância “escravocrata feudal-rural”, mas sob um 

progressivo desenvolvimento dependente “assalariado industrial-urbano”. Dependente, pois as 

colônias jamais poderiam se emancipar de suas metrópoles recém-capitalistas e produzir suas 

                                                           
41 Importante frisar que a edição do Aberdeen Act, em 1845, teve efeito reverso no Brasil: aumentou-se em média 

a importação em torno de 19.453 negros africanos (1845) para 50.324 no ano seguinte (1846), mantendo-se 

elevada até 1849, decrescendo somente ao se editar a lei Eusébio de Queiroz em 1850. Lembrando que são dados 

oficiais e não 100% reais, uma vez que o exitoso contrabando de negros e negras ao Brasil certamente teria de 

ser acrescido em todos esses índices. Cf. CARVALHO, 2006, p. 301. 
42 Frisemos desde já que a historiografia nos fala que havia o comércio transatlântico legal e ilegal (tráfico) de 

negros e negras promotor da diáspora negra, no qual era pela via ilegal que muitos traficantes ingleses faziam 

vultosas fortunas, endividando inúmeras nações mundo afora, especialmente após os lucros obtidos sobre as 

indenizações estatais abolicionistas britânicas na primeira metade do século XIX. 
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próprias tecnologias industriais. Deviam sempre se comportar como obedientes clientes desse 

nascente modo de produção capitalista, e não resistentes como patrões em prol de um 

desenvolvimento nacional e regional concorrente com as indústrias europeias e estadunidense.  

Como nos mostrava Carvalho (2006, p. 286), durante todo o século XIX, o principal 

alvo dos investimentos ingleses na América Latina eram as estradas de ferro, com o Brasil 

sendo o principal destinatário dos investimentos ingleses na América Latina até a metade da 

década de 1880. Em 1885, por exemplo, além dos empréstimos, os investimentos em estradas 

de ferro representavam 65% de todos os investimentos ingleses nos países latino-americanos. 

Os gráficos das páginas 277, 278 e 425 da obra já citada de Carvalho nos confirmam que a 

partir de 1865 cresceram, em concomitância, a elevação dos gastos com serviços da dívida 

pública brasileira e os investimentos em estradas de ferro no Brasil (ou seja, os investimentos 

com estradas de ferro estavam atreladas à dívida pública brasileira). A dívida brasileira só fez 

crescer, entre 1865 e 1885, e as despesas com estradas de ferro também, substancialmente de 

1865 a 1870, permanecendo constante a média de 1870 até o final do império. Ao passo que ao 

crescer as despesas com estrada de ferro pari passu também decaíam despesas com todas as 

demais obras públicas e navegação a vapor. Aliado a isso, famosa era a presença da empresa 

inglesa Great Western of Brazil Raiway Company Limited, criada em 1872, em várias cidades 

nordestinas.43 Artistas como o pernambucano Manezinho Araújo (1910-1993), conhecido como 

“o rei da embolada”44 – precursor ao nosso entender do estilo embolador de Jackson do 

Pandeiro –, o pintor cearense Aldemir Martins (1922-2006), e muitos tantos outros artistas 

invisíveis e inauditos pela história oficial, tinham seus pais funcionários dessa empresas 

ferroviárias inglesas.  

Percebemos, portanto, que as estradas de ferro no Brasil fizeram história tanto 

econômica tanto culturalmente, produzindo vários mitos locais e influenciando as culturas 

populares já vividas. Como nos relatava Cascudo, o termo forrobodó já havia desde 1833. 

Juntando o termo forrobodó com o suposto dizer inglês “for all” (“para todos”, em inglês), 

supostamente colocado na entrada do local das festas gratuitas e noturnas as quais os operários 

ingleses promoviam após os seus trabalhos, criava-se assim um novo texto para semelhante 

                                                           
43 GASPAR, Lúcia. Great Western. Pesquisa Escolar Online. Recife, Fundação Joaquim Nabuco, 28 ago. 2009. 

Disponível em: 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=1

86. Acesso em: 8 out. 2020. 
44 VAINSENCHER, Semira Adler. Manezinho Araújo. Pesquisa Escolar Online. Recife, Fundação Joaquim 

Nabuco, 8 out. 2009. Disponível em: 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php?option=com_content&view=article&id=714:manezinho

-araujo&catid=48:letra-m&Itemid=1. Acesso em: 8 out. 2020. 
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contexto festivo e músico-dançante já vivido ao longo da colônia Brasil. É possível, sob esse 

novo contexto induzido pelas companhias industrial-ferroviárias inglesas, que uma hibridização 

léxica do termo “forrobodó” (bem mais comum na historiografia oficial, como retrata Cascudo) 

para “forró” tenha acontecido na segunda metade do século XIX, a partir da referência fonética 

e satírica ao dizer “for all” inglês, seja enquanto abreviação, gíria ou neologismo – co-fusão e 

confusão muito comum em várias línguas quando da elaboração de um novo conceito/termo. 

Lembrando que oralmente dizer for all em inglês é diferente de dizer for all no português, 

especificamente na pronúncia associada à letra “r”. Hibridizando “forrobodó” com “for all” 

(segundo a pronúncia brasileira, o “r” teria o som de “forról”), numa referência 

simultaneamente abreviada e “neologizada”, nasceria o termo “forró”. É evidente a 

possibilidade desta validade fonética e semântica, ademais, a funcional preferência pela 

economia de sílabas – de quatro (forrobodó) para duas (forró) – no uso da linguagem corriqueira 

e coloquial ao se sugerir “vamos a um forró?” do que “vamos a um forrobodó?”. Ao passar dos 

anos, o termo “forró” possivelmente advindo desse referido contexto, foi ficando mais comum 

do que forrobodó e a brincadeira linguística foi fazendo rastro na nossa cultura. 

Portanto, concluímos que o mito do anglicismo de “for all” para “forró” é válido 

tanto econômica quanto historicamente, bem como enquanto fundamento etimológico do signo 

“forró”, seja por efeito neologista e satírico ao dizer inglês (“for all” → “for wall” → “forról” 

→ “forró”), seja como uma possível abreviação do já criado termo “forrobodó” (festa/baile 

popular) conjugado a esse contexto satírico do dizer for all, construindo, assim, uma coerente 

lógica. Até porque no dicionário mais antigo que tivemos acesso, publicado pela primeira vez 

em 1899, o de Figueiredo (1913, p, 900), já continha o termo forró, definido como substantivo 

brasileiro do Norte e baile de gente ordinária. Propomos para futuras pesquisas um estudo mais 

aprofundado sobre esse período brasileiro da segunda metade do século XIX, mais 

especificamente entre 1865 e 1899. Para concluirmos com mais afinco as possíveis relações de 

causa e efeito, tanto semântico quanto historiográfica, da origem conceitual do termo forró com 

os sujeitos circunscritos às construções ferroviárias britânicas em solo não só nordestino, mas 

ao longo de Brasil, para que possamos ultrapassar tal explicação meramente mitológica para 

uma mais científica possível.  

Silva (2003, p. 72) vinculava o conceito “forró” enquanto um lugar pra se dançar 

antes mesmo de se consolidar enquanto um gênero musical ou dança de salão a dois.  

Mário de Andrade (1962) advogava a tese de que a música brasileira provinha de 

influências ameríndias, africanas, portuguesas, hispano-americanas e europeias. Danças como 

a habanera cubana, o tango uruguaio/argentino; danças anglo-saxãs, germânicas, polonesas, 
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tchecas como a polca, a valsa, a mazurca, o schottische também influenciaram bastante o jeito 

de se interpretar o fenômeno musical e dançarino forrozeiro em terras brasileiras.  

Portanto, concluímos que o fenômeno “forrobodó” tornou-se “forró” e se igualaram 

em semântica antes mesmo de serem definidos como hoje concebemos – um estilo musical que 

conduz um estilo específico de dança de salão a dois ou uma indústria do espetáculo audiovisual 

digital e de massas – bem como reforçamos a tese de que a categoria forró também sintetiza um 

conjunto maior de manifestações artísticas (musicais e dançantes) afins e circunscritas, como 

arrasta-pés, coco de roda, emboladas, pagodes, sambas, repentes, xaxados, movidas aos 

instrumentos de percussão, de violas, de rabecas e de sanfonas, com pequenas variações 

rítmicas entre estes, e demais derivações como forró pé de serra, universitário, 

eletrônico/estilizado, etc.. Enfim, o termo forró, dentre essa enorme capacidade sinonímica, 

será utilizado como padrão para significar toda essa gama de influências culturais e derivações 

polissêmicas, embora o melhor termo fosse “forrós” a fim de contemplar toda essa ramificação 

que o caracteriza. Por motivos didáticos sintetizaremos seu fenômeno plural como forró.               

Tendo já exauridas essas influências semânticas e socioculturais acerca da 

polissemia do conceito forró, façamos agora o exercício de percebê-lo como fetiche 

mercadológico disseminado pela indústria cultural brasileira. 

 

5.2 O fetiche da mercadoria forró na indústria cultural brasileira  

 

Analisamos, portanto, que o forró, especificamente ao longo da segunda metade do 

século XIX, não tinha a significação que tinha hoje. Obviamente, com o baixo desenvolvimento 

das forças produtivas, tecnológicas, industriais e urbanas brasileiras o fenômeno forrozeiro 

ainda não havia sido transformado em mercadoria a ser consumida em larga escala. Vender 

festa, música ou dança não constituía ainda uma fonte de lucro empresarial de grandes 

proporções como o entretenimento conspícuo e excitante dos digitais dias de hoje. Pela própria 

limitação histórica, ainda era impossível armazenar seu fenômeno festivo, musical e dançante 

e reproduzi-la tecnicamente numa máquina específica, num alcance além do local, além do hic 

et nunc sensorial que sua aura artística permitia atingir. 

O capitalismo brasileiro, no início do século XX, ainda era bastante agroexportador 

(plantation) e pouco urbano-consumidor,45 visto que era impossível à época ter alta produção 

                                                           
45 Em 1900, a agropecuária contribuía com 45% do PIB, a indústria com 11% e cerca de 52% da população ocupada 

trabalhava no campo (IBGE, 2006, p. 11). Porém, como afirmava Silva e Barbosa (IBGE, 2006, p. 31), os Censos 

demográficos brasileiros de 1900 e 1920 eram considerados deficientes, os de 1910 e 1930 suspensos e somente 
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industrial sem uma massiva classe operária assalariada a dar sustentação a um mercado 

consumidor interno minimamente nacional-desenvolvimentista. O Brasil sempre fora e ainda 

continuava a ser um país periférico, dependente, colonizado pelo imperialismo euro-

estadunidense e de recém-abolição formal da escravatura, jamais traçando um plano estratégico 

de inserção de sua massa cabocla e negra num processo nacional urbano-industrial. Além do 

antigo senhor de escravo ter sido indenizado pelo Estado Brasileiro, após 1888, com a abolição 

da escravatura (ou seja, ele lucrou com a abolição), a pessoa negra ou cabocla não havia 

recebido nenhuma quantia em dinheiro, lote de terra, casa própria, bem ou algum incentivo 

governamental ou empresarial para ser inserido formalmente enquanto classe trabalhadora no 

processo republicano brasileiro. Sempre fora esquecida, não capacitada em programas de 

formação profissional inclusiva para o mercado de trabalho formal, não alfabetizada, nem 

inserida no ensino superior para desenvolver a indústria e o mercado consumidor interno como 

profissional liberal ou mão-de-obra qualificada. O plano sempre fora apagar as memórias 

ancestrais de África, afro-brasileiras e dos povos da floresta brasileira, seus idiomas, suas 

práticas corporais (como a capoeira, que logo após a abolição da escravatura tornar-se-ia crime 

pelo Código Penal brasileiro de 1890), religiosas e biopsicossociais;46 e suas manifestações 

artísticas para deixá-los esquecidos pelas ruas do Brasil, largados no desemprego e à margem 

da civilização brasileira, tornando-se pessoas marginalizadas, buscando, desse modo, vias 

ilegais de sobrevivência material, desculpa planejada pela branca elite nacional para retornar 

justo chicoteá-las de novo e enclausurá-las, só que não mais no moinho ou na usina rural, mas 

em masmorras presidiárias. Não passava de uma abstração formal que o fim da escravidão 

desenvolveria um país urbanizado e industrializado com a massa cabocla e negra escolarizada 

e assalariada, partícipe desse processo nacional. O caminho tomado pelo estado brasileiro foi o 

de importar mão-de-obra “qualificada”, basicamente europeia (predominantemente branca). 

Somos ainda hoje herdeiros e herdeiras desse darwinismo adaptativo social e da ciência 

eugênica que sempre conduziram nossas políticas públicas em terras tupiniquins. Estimava-se 

que entre 1887 e 1957, cinco milhões de italianos (32%), portugueses (31%), espanhóis (14%) 

e japoneses (4%) imigraram ao Brasil (IBGE, 2006, p. 34), pra não falar das colônias alemãs 

                                                           
os de 1940 e 1950 exemplares. Assim, tomamos como base analítica histórico-econômica o dado de que, em 

1940, apenas 26,3% da população brasileira era urbana e em 1950 atingia somente 36% (MARICATO, 2000, p. 

21). 
46 O decreto no 847, de 1890, em seu artigo 402 nos dizia que (BRASIL..., 2020, grifo nosso), “[...] Fazer nas ruas 

e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem” eram 

atos passíveis de prisão de dois a seis meses. Os artigos 157 e 158 do mesmo decreto presidencial também 

criminalizavam a homeopatia, o espiritismo, a magia, a cartomancia e o ofício de curandeiro com penas de um 

mês a seis anos mais multa.  
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no sul do país. Era nesse caldeirão econômico-político e cultural nacional que borbulharia o 

arrasta-pé/ forrobodó/forró. 

Dado o exposto, a cultura brasileira não fora engendrada tendo como base a 

preservação das culturas nativas dos povos da floresta que aqui sempre existiram, mas erguida 

sobre o extermínio dos “bárbaros indígenas” (adubo), brutal exploração negra (tijolo) e 

importação de mão-de-obra europeia (servo preferido). As contradições existentes entre esses 

três tipos alegóricos de sujeitos (índio, negro e europeu) iriam permitir com que suas culturas 

também estabelecessem diversas relações, permeadas por diversos determinantes (econômicos, 

políticos, religiosos, filosóficos, sexuais, étnicos, etc.), dentre eles o artístico que traziam. 

Já havíamos dito que o forró ainda não era uma música nem uma dança específica 

como o conhecemos hoje, mas uma festa onde muitas manifestações populares se imbricavam 

e expressavam. No início do século XX, já haviam muitos ritmos e danças mundo afora: a 

habanera cubana, a polca tcheca/polonesa (originária da Boêmia), o lundu (sensual e com gestos 

como a umbigada a dois) de origem angolana, o tango rio-platense, depois o maxixe, que era a 

fusão de ambos (polca e lundu, também conhecido como “tango brasileiro”),47 o cateretê, o 

fado, o sapateado andaluz, schottisch, entre outros. Nesse contexto temporal, relembremos aqui 

as músicas emblemáticas de Chiquinha Gonzaga contidas na opereta Forrobodó, de 1912, já 

salientada por nós.48 

Ao lado desse fenômeno cultural e artístico brasileiro, no centro capitalista 

ocidental aconteciam mudanças de cunho tecnológico-industrial que iriam alterar pra sempre o 

mundo da arte como um todo. 

Em 1877, o empresário estadunidense Thomas Edison (1847-1931), conhecido 

também como o “feiticeiro de Menlo Park”, famoso por ter patenteado mais de 1.093 invenções 

em sua vida (cinetógrafo, cinetoscópio, ditafone, entre outros),49 criava o fonógrafo (conhecido 

por ele como tin-foil) (PICCINO, 2003, p. 2), primeiro aparelho capaz de armazenar e 

reproduzir sons através de um cilindro, com sulcos cobertos por uma folha de estanho. Isso 

permitia que a música fosse gravada e reproduzida tecnicamente fora da expressão artística hic 

et nunc historicamente experimentada. Anos mais tarde, Edison encontraria concorrência com 

o gramofone, criado em 1887 pelo alemão Emil Berliner (1851-1929), que reproduzia, por sua 

                                                           
47 YOUTUBE. MAXIXE, a dança perdida. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B6iQyDCOFk8. 

Acesso em: 17 fev. 2021. 
48 Cf. Páginas 85, 88 e 89 desta pesquisa dissertativa. 
49 LIBRARY OF CONGRESS. Inventing Entertainment: The Early Motion Pictures and Sound Recordings of the 

Edison Companies. Coleções Thomas Edison. Disponível em: https://www.loc.gov/collections/edison-

company-motion-pictures-and-sound-recordings/about-this-collection/. Acesso em: 16 dez. 2020. 
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vez, o som gravado num disco plano de goma-laca de 78 rotações por minuto (RPM), 

futuramente sendo substituídos pelos discos de vinil long play (LP). 

O judeu tchecoslovaco, naturalizado americano Frederico Figner (1866-1947), 

toma contato com os primeiros fonógrafos no Texas (EUA) em 1889, e, em sociedade com seu 

cunhado Joe Smith, tinha gravado vários fonogramas com a intenção de serem exibidos na 

América latina e caribenha. Desembarcava no Brasil em 1891, fazendo demonstrações em 

várias cidades para assim vender sua máquina de som, os fonógrafos da Pacific Phonograph 

Company, em que apenas um mês alcançava um público de quatro mil pessoas, que pagavam 

$1000 (mil réis) para ouvir os sons gravados (PICCINO, 2003, p. 5; GONÇALVES, 2011, p. 

107). Em 1900, fundava a Casa Edison, a primeira gravadora fonográfica brasileira, revendendo 

cilindros para fonógrafos e discos de 78 RPM para gramofones. Em 1902, elaborava seu 

primeiro e famoso catálogo publicitário para revender seus produtos, contendo 54 páginas 

respectivas às 54 modinhas nele contidas (mazurcas, polcas, valsas, tangos, dobrados), cantadas 

e tocadas também ao violão pelo popular “Bahiano” (Manoel Pedro dos Santos), conhecido 

cantor na cena carioca e responsável pela primeira gravação em disco realizada no Brasil, o 

ritmo lundu Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia (GONÇALVES, 2011, p. 114-115). Desde 

sua fundação, passava a ser representante da empresa alemã Oden Records no Brasil e depois, 

em 1912, administrador de sua fábrica no Brasil. 

Como fazer para criar o hábito e o costume nas pessoas brasileiras de consumir 

música pelos fonógrafos e gramofones? Figner, então, investiria pesado na confecção e 

divulgação de seus catálogos, com textos introdutórios e explicativos sobre a nova arte 

fonográfica. 

Assim, uma nova forma de experimentar a música era desafiada ao consumidor 

brasileiro. A gravação de música em discos trouxe transformações na própria composição de 

bandas e grupos musicais, uma vez que os metais (instrumentos de sopro) eram melhores 

gravados que violão ou flauta (GONÇALVES, 2011, p. 118).  

As transformações tecnológicas do mercado fonográfico de Edison conduziam ao 

processo de profissionalização das carreiras dos cantores por intermédio da negociação dos 

direitos autorais de suas canções. Entrava em cena, agora, a figura do empresário responsável 

pela divulgação e agenda de shows. Em 1913, inaugurava-se a primeira fábrica, da empresa 

Odeon, de discos no Brasil e a única do hemisfério sul (GONÇALVES, 2011, p. 119). 

Aliado a essas transformações tecnológicas e fonográficas no Brasil, outra 

mudança, de cunho mais ótico e imagético ocorria mundo afora: a invenção da fotografia e do 

cinematógrafo. Assim, a imagem passava também a ser reproduzida fora do seu local de origem, 
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bem como a música, pois antigamente esta só era registrada a tinta e papel timbrado em 

partituras, e não em discos ou cilindros reproduzidos por gramofones e fonógrafos.  

Nesse cenário, empresários tentavam criar e expandir uma rede de comércio que 

cobrisse a maior parte do território nacional, mediante negociações com as empresas 

multinacionais do ramo fonográfico (gravadoras e rádios) e imagético (fotográfico e 

cinematográfico). 

Essa época é marcada pela I guerra mundial e o início da influência da música 

popular norte-americana no Brasil. Novos gêneros entrariam em cena, como o charlestom, o 

foxtrote, também crescendo o número de jazz-bands abrasileirado. Por outro lado, seria também 

nesse período que se fixavam como gênero o samba e a marcha, sendo a gravação Pelo Telefone 

(1916) emblemática desses ritmos nacionais, considerada pela maioria dos autores como um 

dos primeiros registros fonográficos de samba no país (PICCINO, 2003, p. 16). 

Com o passar dos avanços tecnológicos, as músicas passavam a ser gravadas 

eletricamente, amplificadas em microfones e alto-falantes. Esse sistema de gravação, é 

implantado em 1927, pela Odeon, de Figner, com as músicas Albertina e Passarinho do Má, 

gravadas por Francisco Alves.    

Em 1922, era formalmente instalada a primeira transmissão de rádio do país. Entre 

1929 e 1945, chamada também por “Época de ouro”, começava a massificação do rádio, 

possibilitando os programas de auditório e a formação dos fã-clubes (PICCINO, 2003, p. 19). 

Nesse cenário devemos entender a cena musical brasileira, pois era nessa 

conjuntura que emergia um dos maiores representantes e promotores da música popular 

brasileira, dentre elas o forró. Seu nome é Luiz Gonzaga do Nascimento. Sem esses veículos de 

reprodutibilidade técnica, muito provavelmente não conheceríamos o fenômeno de massas que 

o rei do baião se tornaria. Era nos programas de rádio (emissoras Rádio Nacional, Tupi, 

Bandeirantes) onde ele alcançava os lares brasileiros muito além dos presenciais espetáculos 

de palco. Ele usava o rádio como meio e o povo nordestino (retirantes ou nativos) como público.  

Em 1939, aos 27 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, apresentando-se nos bares 

e boates do bairro Mangue, tocando inicialmente tangos, valsas, choros e foxtrotes. Provocado 

por um grupo de cearenses que sabia de sua origem pernambucana, estes o indagavam a tocar 

“uma música da terrinha” (nordeste), e Gonzaga disse que um dia tocaria. Semanas depois, 

criaria as canções “Vira e mexe” e “Lá no meu pé-de-serra”. Depois de várias notas baixas no 

programa “Calouros em Desfile”, de Ary Barroso, na rádio Tupi, a canção Vira e mexe seria 

apresentada em 1941, obtendo nota máxima 5 – raramente dada pelo nobre músico e 

apresentador Ary. Em 1945, Mazurca seria sua primeira música como cantor.  



 
101 

 

 

Gonzaga também era inovador de toda uma estética visual e sonora. Visual com seu 

gibão de couro de vaqueiro do semiárido nordestino e o chapéu dos revolucionários 

cangaceiros; e sonora por ter configurado um trio muito simples de lhe acompanhar nas turnês 

que fazia: ele (na sanfona) acompanhado de mais dois instrumentos (zabumba e triângulo). 

Tocava vários ritmos que também significavam o forró, como o xaxado dos cangaceiros, o xote 

e o seu autointitulado baião. Sua letra e melodia expressavam a súplica protetiva divina; a 

exaltação da fauna e a flora nordestina; a miséria nortista refém do eixo capitalista brasileiro 

Rio-São Paulo; o êxodo rural, as viagens precárias sobre paus-de-arara, etc.  

Para Dreyfus (1996, p. 158), Luiz Gonzaga era o primeiro produto da indústria 

cultural nordestina, tornando-se um fenômeno de massas, comparável, num nível nacional, a 

Elvis Presley e Beatles. Luiz tinha vários seguidores como Carmélia Alves, Marinês (rainha do 

xaxado), Claudete Soares, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Trio 

Virgulino, entre outros. Dominguinhos era talvez o discípulo mais fiel aos preceitos artísticos 

e estéticos gonzagueanos.  

Com o advento, na década de 50, da Bossa Nova, da Jovem Guarda, do rock, 

tornava-se difícil para ele manter-se em moda. Sua carreira feita pelo rádio não encontrava o 

mesmo respaldo e proporção durante a massificação da televisão. Aos poucos, saia de moda e 

cairia em ostracismo, sendo revivido aos poucos pelos artistas da cena à época, como Geraldo 

Vandré, regravando a famosa música Asa Branca em 1965 (no seu segundo álbum Hora de 

Lutar) e Caetano Veloso, regravando-a em 1972, (no disco Transa).  

Só que aos poucos cantar esse bioma da caatinga, esse universo nordestino rural, 

do vaqueiro sertanejo, atrasado tecnologicamente ao meio urbano industrial das capitais e 

metrópoles brasileiras, deixava de ser moda inclusive para o público das pequenas cidades 

nordestinas (como Garanhuns e Caruaru – PE, Campina Grande – PB, Feira de Santana – BA), 

que queriam a modernização tecnológica, a instalação de shoppings centers, a mais nova moda 

cinematográfica de Hollywood, a cultura pop de então. E o mercado fonográfico exigia novos 

artistas, músicas e hits com novas tecnologias, tornando o trio “zabumba/triângulo/sanfona”, 

elaborado por Gonzaga, uma sonoridade cafona, arcaica, futuramente sendo rotulada de “forró-

pé-de-serra”.  

Falar de Luiz Gonzaga significava dizer que ele fora um grande alto-falante de uma 

cultura popular nordestina infinitamente maior que ele. Ele apenas era o maior eco comercial 

dessa musicalidade em sua forma autoral e original, dando uma roupagem diversa a ritmos 

como xote, xaxado, baião e arrasta-pé das festas juninas. Não era o único, mas um dos grandes. 

Mas frisamos nessa pesquisa que sua história se confundia com a indústria cultural 
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característica do forró nos dias de hoje, sendo talvez o primeiro grande fenômeno do forró como 

indústria à massas, como indústria cultural.  

Na década de 70, Silva (2003) situava o aparecimento do chamado “forró 

universitário”, gênero que unia o forró tradicional com a musicalidade pop rock.  

Desse forró universitário, Silva (2003, p. 17) propunha também uma nova categoria 

de forró, o forró eletrônico (também conhecido como “forró estilizado”), através de bandas que 

conteriam linguagem estilizada, eletrizante e visual; letras triviais em suas canções, com forte 

apelo às temáticas “amor-sexo-curtição-álcool” e destinadas a um público jovem solteiro; muita 

iluminação, equipamentos de altíssima tecnologia sobre o palco; novos timbres estético-

eletrônicos (guitarra, baixo, bateria, metais, destacando-se o órgão eletrônico como substituta 

da sanfona); inspirando-se no romantismo brega, no country music sertanejo e no axé-music 

(denominação típica para as músicas da indústria cultural baiana); e com indumentárias e 

coreografias sensuais de bailarinos e bailarinas sobre o palco. Para Costa (2012, p. 25, grifo 

nosso) o forró eletrônico era “[...] um Mix de música, dança, festa, humor, moda, linguagem, 

etc., ou seja, toda uma teatralização de uma nordestinidade urbano-industrial”.    

Lopes (2017, p. 6) nos dizia que a indústria fonográfica brasileira, de um modo 

geral, só havia se desenvolvido a partir da década de 1970, com sua efetiva consolidação no 

final da década, através da formação de grupo de artistas nativos capazes de se constituírem 

numa alternativa permanente ante os grandes astros da música jovem internacional.   

A indústria cultural brasileira passava a desenhar rótulos de produtos musicais 

(como o axé-music, a lambada, o tecno-brega, o brega-funk, o sertanejo universitário, etc.) e o 

mercado fonográfico passava a se configurar em torno do que se convencionou chamar de 

oxente-music: o forró eletrônico nordestino, mais especificamente o cearense.      

A ascensão do forró eletrônico no final dos anos 80 e início dos anos 90 era 

identificada por Carvalho (2007, p. 608) como uma maturidade da Indústria Cultural cearense. 

Costa (2012, p. 133), por sua vez, afirmaria que o lócus vital da produção das bandas de forró 

era o estado do Ceará, configurador de um forró pop cearense. Para Feitosa (2008) era 

pertinente à identificação, na atual cena do forró eletrônico, a configuração de uma indústria 

cultural específica no Ceará, uma vez que,  

 
[...] o uso desta expressão consegue sintetizar, em uma perspectiva crítica, a 

consolidação de um novo mercado de bens simbólicos relativamente hegemônico no 

estado, descrevendo uma vasta cadeia produtiva de negócios que engloba espaços de 

sociabilidade, produtoras e gravadoras musicais, programas de rádio e televisão e 

mesmo uma “cultura de celebridades” local que promove novos ídolos, fã-clubes e o 

aparecimento de revistas especializadas centradas no gênero musical. (FEITOSA, 

2008, p. 5). 
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Caracterizaremos melhor os detalhes dessa indústria cultural local.  

 

5.2.1 Indústria cultural cearense do forró: da rede Somzoom Sat aos dias de hoje    

 

“A época da música séria já passou; a música de nosso 

tempo é o jazz ou o beat.” (ADORNO, 2020, p. 162) 

 

Achamos importante demarcar algumas características da transição feita entre o 

forró tradicional (conhecido como “forró pé-de-serra”) e o forró eletrônico. Antigamente forró 

era forrobodó, sendo inclusive comum aos costumes cariocas, como tão bem retratava a burleta 

Forrobodó, de 1912, já discorrida por nós. Com o surgimento de outros artistas e o 

aprimoramento da tecnologia fonográfica brasileira, apareciam mais artistas querendo seguir 

carreira de artista, dentre eles o retirante pernambucano Luiz Gonzaga, exemplar simbologia de 

um misto de ritmos brasileiros e nordestinos, que passou a ser vanguarda na época e que 

somente hoje viraria um clássico musical, sendo até tratado como cafona/obsoleto ou música 

folclórica pelo mercado pop jovem atual. O xote, o xaxado, o baião e os ritmos de São João que 

Luiz Gonzaga produzia e disseminava mundo afora passavam a ser configurados como “forró 

pé-de-serra”, baseada no trinômio característico dos timbres musicais 

“sanfona/triângulo/zabumba” e alguns poucos instrumentos artesanais adicionados (flautas, 

rabecas e outros de percussão). Muito também associam popularmente “trio pé-de-serra” à 

configuração sonora contida no trinômio “sanfona/zabumba/triângulo” referente ao somatório 

de músicos que tocariam cada um desses instrumentos, característico desse “forró pé-de-serra”, 

tríade originalmente elaborada por Luiz Gonzaga, segundo seu próprio filho Gonzaguinha.50 A 

musicalidade de “seu Luiz” era bastante regada por grandes poetas, com um léxico e uma 

semântica inovadora e reveladora de muitas linguagens: exortava a geografia do nordeste, a 

beleza da fauna e da flora típicas do bioma da caatinga (músicas como Asa Branca, Assum 

Preto, Sabiá, Lá no meu pé-de-serra, Juazeiro), também a crueldade da seca; as próprias gírias, 

sotaques e falas retratando a realidade analfabeta semiárida e vaqueira (por exemplo, na música 

Assum Preto: “tudo em vorta [...] cego dos óio [...] véve sorto”); as contradições econômico-

regionais do Brasil (na letra Vozes da seca: “[...] Veja bem, mais da metade do Brasil tá sem 

comer”), as migrações dos retirantes nordestinos ao sudeste. Sua obra teve sua moda e seu 

                                                           
50 Cf. Páginas 85 e 86 desta pesquisa dissertativa e a nota de rodapé 31.  
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desuso, tendência inerente às leis capitalistas de qualquer fetiche mercadológico da indústria 

cultual.  

Já o forró eletrônico buscava modernizar-se com os melhores equipamentos 

técnicos que havia. Ganha nova roupagem sonora (guitarras, bateria, baixo elétrico), com a 

sanfona diminuindo sua importância frente aos metais (trompete, sax, pistom, trombone). Não 

se dançava mais numa “sala de reboco”, mas em megaespectáculos, regada a inúmeros 

holofotes, efeitos de luz, laser, neon, gelo seco, muitos bailarinos decorando o palco com 

coreografias sensuais. E esse alcance requeria técnica de som qualificada e amplificada. Os e 

as artistas não se apresentavam mais com indumentária de cangaceiro ou de vaqueiro “do tempo 

do bumba”, mas com o jeans da marca mais atual, corpos esbeltos, bem maquiados e homens 

de cabelos longos e alisados.   

Um dos maiores causadores dessa estética forrozeira ao mercado nacional era o 

empresário cearense Emanoel Gurgel de Queiroz, protagonista de todo esse forró eletrônico 

acima exposto. As bandas de forró criadas pelo grupo Somzoom Sat, majoritariamente do 

empresário, marcavam nos anos 90 o início do forró eletrizado/eletrônico/estilizado.51  

Pedroza (2001) em seu artigo Mastruz com Leite for all: Folk-comunicação ou uma 

nova indústria cultural do Nordeste Brasileiro nos dizia que Gurgel havia criado uma estratégia 

empresarial baseada na força do rádio que utilizava elementos da cultura popular nordestina e 

da mais avançada tecnologia, implantando a rede Somzoom Sat, tornando-se, segundo o autor, 

na rádio mais popular do Brasil. Dono de uma fabriqueta de camisetas no começo da década de 

90, Emanoel passaria a trabalhar com bandas de forró, montando um negócio que faturava – à 

época do artigo – U$ 3 milhões mensais, o ano inteiro, estabelecendo-se como o maior 

empresário da indústria cultural do nordeste (PEDROZA, 2001, p. 2). Curioso é salientar que 

da mesma forma que Gonzaga – como músico – havia crescido economicamente pela emissão 

radiofônica, mais de sessenta anos depois Emanoel Gurgel – como empresário – reutilizaria a 

mesma estratégia como veículo de enriquecimento. A experiência do rádio era muito adequada 

por ter baixo custo, alta mobilidade (pode ser ouvido no trânsito, no trabalho, em casa, a 

depender do dia-a-dia pessoal), amplo alcance, 24hs de programação adaptáveis ao consumidor, 

não exigindo alfabetização (como nos meios impressos) durante a emissão oral e coloquial da 

respectiva emissora. Num país onde se lia muito pouco o que se ouvia teria muita importância. 

                                                           
51 No ramo da dança o forró eletrônico/eletrizado também é considerado como “estilizado”. Cf. LIMA, 2007, p. 3-

4; COSTA, 2012, p. 134-135.  
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De acordo com Pedroza (2001), sua rede era formada por 98 emissoras, espalhadas 

por 95 cidades de 15 estados brasileiros, reproduzindo, inclusive pela internet, 24 horas de 

programação ao vivo.  

Segundo Lima e Lopes (2016, p. 147), a empresa Somzoom Sat era um dos grupos 

de mídia mais proeminentes de sua época, nascida em 1º de dezembro de 1991 como Somzoom 

Gravações e Edições Musicais Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, 

município de Fortaleza. À medida que enriquecia, passava a deter a posse de gravadoras, casas 

de show, produtora de eventos, lojas de CDs, selos fonográficos, estúdios de gravação, revistas 

e inúmeras bandas. Os grupos musicais mais famosos da rede foram Limão com Mel e Matruz 

com Leite. Esta última, também nascida em 1991, na cidade de Fortaleza, capital do estado do 

Ceará, estabelecia uma nova estética para a tradicional música nordestina, promovendo uma 

grande mudança na indústria cultural do Nordeste, denominada na época de “oxente music”, 

como já dissemos (PEDROZA, 2001, p. 3).  

A partir dela, o empresário passaria a replicá-la em outras bandas bem como 

surgiam outras concorrentes, no mesmo formato e estilo, comum da lógica produtiva da 

indústria cultural. Pelos interiores do Brasil, eram muito comuns vaquejadas, rodeios e festas 

de São João, filão também bem investido pela rede Somzoom, criando até o Circuito de 

Vaquejadas Mastruz com Leite, promovendo vaquejadas do Nordeste ao Rio de Janeiro 

(PEDROZA, 2001, p. 4).  

Mas era com a banda Matruz com Leite que o mercado do forró seria inovado de 

duas formas. Ao impor uma dinâmica produtiva para que o forró não fosse mais sazonal (festas 

de São João, entre os meses de junho e julho) ou regional (Nordeste), mas um produto a ser 

consumido a toda hora, por todos os dias do ano e em todo o Brasil, lembrando que da banda 

original, Emanoel faria nascer outras tantas bandas de sua propriedade (Cavalo de Pau, 

Catuaba com Amendoim, Rabo de Saia, Calango Aceso, Mel com Terra, Balaio de Gatos, 

Magníficos, Calango Aceso) apresentando-se em mais de cem shows semanais pelo Brasil 

(PEDROZA, 2001, p. 5). E com essa amplidão de bandas e apresentações durante o ano todo 

por todo o Brasil, fazia deslocar a dependência à indústria cultural e midiática do histórico eixo 

econômico-político Rio-São Paulo, já superando, de acordo com Pedroza (2001), a produção 

cultural e de eventos de Salvador e Recife (carnavais na época e fora de época).  

Segundo Costa (2012, p. 135, grifo nosso), Mastruz com Leite conservava ainda em 

suas temáticas o gracejo gonzagueano, as vaquejadas, os fatos cômicos do cotidiano, inclusive 

dedicando seu 8º volume a Luiz Gonzaga, o 11º a Jackson do Pandeiro, 18º ao Trio Nordestino 

e o 21º a Dominguinhos, destacando que, “[...] é importante salientar que mesmo com o avançar 
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do forró eminentemente comercial não é possível falar em homogeneidade no gênero, mesmo 

no interior do estilo eletrônico.”   

Segundo Lima (2007, p. 3-4), havia muitas inovações no forró de Emanoel:  

a) o pioneirismo da banda Mastruz com Leite ao apresentar uma nova estética para 

o forró tradicional;  

b) ter buscado uma finalidade eminentemente comercial, a partir da perspectiva da 

música-mercadoria enquanto produto de consumo;  

c) ter permitido um desenvolvimento tecnológico no Ceará (desenvolvendo toda 

uma cadeia produtiva particular, que envolvia estúdio de gravação, selo 

fonográfico, casas de shows, parques de vaquejada, rádios via satélite, revistas, etc.) 

e autonomia regional no que tange à produção, distribuição e consumo não mais 

dependente do eixo econômico-político Rio-São Paulo. 

Hoje, em 2021, esse auge de forró eletrônico cearense encabeçado pela Somzoom 

passaria a ser chamado de “forró das antigas”, rótulo bastante aceito pelo meio juvenil. A nosso 

entender esta assimilação porta-se como uma vitória da indústria cultural de Emanoel sobre a 

consciência histórico-crítica das juventudes que experimentaram esse estilo de forró, onde o 

conceito de “antigas” estaria associado a todo o fenômeno forrozeiro presente no período da 

década de 90 e protagonizado pela rede Somzoom Sat, mas não associado a um forró anterior a 

essa década, não atribuindo valor às relíquias originárias do forró da primeira metade do século 

XX, por exemplo, como se dá ao jazz com Earl Hines, Duke Ellington ou Miles Davis; ao samba 

com Donga, Pixinginha ou Ismael Silva; ao reggae com Bob Marley, Desmond Dekker, etc. 

Luiz Gonzaga, Marinês, Trio Nordestino e Dominguinhos não seriam considerados “forró das 

antigas”, mas sim experiências de gente caduca, ultrapassada, idosa, não abraçada pela geração 

nascida pós década de 80 que hoje teria seus 30 a 49 anos. Ou seja, o rótulo “forró das antigas” 

marcaria uma época, referindo-se, portanto, ao tempo em que essa geração adolescente ou 

jovem durante os anos 90 experimentavam o estilo de forró eletrônico/estilizado de Gurgel e 

Cia. 

O forró então ia sofrendo muitas transformações ao longo de sua história, passando 

a ser dividido em três categorias, como proporia Silva (2003, p. 17), em forró tradicional, 

universitário e eletrônico; ou Chianca (2006) em forró confirmado, pé-de-serra, universitário e 

eletrônico. 

Existe um marco discursivo a ser destacado nessa estética forrozeira eletrônica 

cearense. Esta apresentava uma temática jovem, urbana, letras de músicas explicitamente 

triviais, com forte apelo ao ato sexual e à farra/diversão a todo custo. Trotta (2009, p. 109) 
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identificava na temática “jovem-festa-amor-sexo-forró” um dos eixos ideológicos centrais 

dessa estratégia de construção de fluxos de interpretações ao gosto musical forrozeiro, adaptado 

a uma nova realidade brasileira, sob um discurso mais vendável, expresso fundamentalmente 

na banda Aviões do Forró, banda esta que já havia feito o dever de casa sobre as antecessoras 

e destacadas de Emanoel Gurgel. Em 2008, a canção “Chupa que é de uva” de Aviões do Forró 

havia conseguido permanecer, de janeiro a julho, no topo das paradas de sucesso radiofônicas, 

tornando-se uma espécie de símbolo da banda e do próprio forró (TROTTA, 2009, p. 103). 

As temáticas das bandas se equivaliam em conteúdo e forma, letra e instrumentos 

musicais, verdadeira ode ao consumo conspícuo burguês. Temas como farra, incentivo ao 

consumo de bebidas alcoólicas, exibição do “paredão de som” no carro mais luxuoso possível, 

exaltação da virilidade, apelo à infidelidade matrimonial, preferindo o estado civil solteiro e 

“safado”, a “bagaceira”, a “raparigagem”, etc., seriam os temas recorrentes e repetidos. Costa 

(2012, p. 189) nos diria que tais letras teriam grande simplicidade conceitual, focados em temas 

como diversão e relações íntimo-pessoais, reproduzindo os hits da moda. 

De fenômeno musical o forró eletrônico passava a ser identificado como uma 

grande rede empresarial para o entretenimento de massas. O Compact Disc (CD) ou Digital 

Video Disc (DVD) eram ainda bem vendidos, todavia não mais o cento do lucro empresarial. 

Aliás, vender CD/DVD pirata agora promoveria a banda e o lucro de então estaria focado no 

espetáculo presencial, na festa, no que alguns autores chamam de experience economy (PINE; 

GILMORE, 1999, 1998) ou mercado de performance (GABBAY, 2007, p. 3). Prefeituras do 

interior do Ceará passavam a ser grandes contratantes. O foco do negócio não estava mais 

focado na manifestação do forró como arte, mas na experiência social envolvida num show, na 

bebedeira do lugar, nas luzes do palco, no reencontro de amigos, na paquera. Pouco importava 

o que o artista estava evocando ou criticando. A experiência central não era mais a música ou 

a dança, mas a atmosfera de diversão e conquistas amorosas, mediadas pela droga etílica. Cada 

vez mais a sensação de espetáculo vinha se tornado o foco da valoração do produto musical. 

Para o diretor musical Carlinhos Aristides da empresa A3 Entetenimento – uma das 

maiores empresas do ramo de entretenimento cearense – as bandas de forró pop faziam sucesso 

porque o forró não era só moda, mas também algo de raiz, que sempre existia no Ceará 

(FEITOSA, 2008, p. 8-10). Portanto, é importante dizer que o fenômeno comercial em torno 

do forró sempre existiu e que agora se conciliaria a maneira de se reproduzir tecnicamente o 

forró originário/tradicional com o estilo eletrizado, eletroeletrônico e digital, amadurecendo 

uma dinâmica própria do capitalismo que é agregar e gerar mais valor, tanto a nível econômico 

quanto ideológico.  
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Após o advento das famosas bandas Mastruz com Leite e Limão com Mel de 

Emanoel Gurgel, bandas como Calcinha Preta, Aviões do forró e Garota Safada também se 

destacariam futuramente no início do século XXI, configurando no que propomos chamar de 

segunda fase desta indústria inaugurada por Gurgel. Outros artistas originários do Ceará e de 

destaque na cena forrozeira são os sanfoneiros Waldonys e Dorgival Dantas, tanto compondo 

para tais bandas quanto para as suas carreiras.  

Duas bandas exemplificariam bastante essa nova etapa (segunda fase) da produção 

industrial do forró no país que hora propomos, estourando seus sucessos especialmente na 

primeira e segunda década do presente século: a banda Aviões do Forró e Garota Safada. 

A banda Aviões do Forró, fundada em 2002, era da empresa A3. Fez muito sucesso, 

como já dissemos, e turnês internacionais. Mas quando foi iniciada a Operação For All da 

Justiça/Receita federal contra a organização por sonegação ao Fisco (lavagem de dinheiro e de 

imposto de renda e associação criminosa), em outubro de 2016, estremeceria de uma vez por 

todas as bases da existência da banda. A cantora Solange Almeida seria demitida  

no final de fevereiro de 2017 e entraria na justiça contra a empresa, entre outros motivos, 

alegando dívida trabalhista de 14 anos – mas em setembro de 2019 perderia a ação com a justiça 

revertendo a decisão e imputando-a a pagar R$ 500 mil (SOLANGE..., 2019). Daí em diante 

seguiria carreira-solo desde março de 2017. O vocalista que ficara na banda conhecido pelo 

nome artístico como Xandy Avião tentaria continuar o histórico trabalho da banda, mas por 

vários motivos, dentre estes, os judiciais e a percepção negativa de valor à marca, a banda 

Aviões do forró deixaria de existir em 2018 e Xandy seguiria sua carreira-solo.52  

Já a banda Garota Safada foi fundada em 2003 pela mãe e tios de Wesley Safadão, 

que comporia a banda em 2007 como vocalista. Gravariam, até 2011, 5 CDs, além de 4 DVDs 

ao vivo, chegando a fazer em média 25 shows por mês. Em 2014, Wesley anuncia sua saída da 

banda para seguir carreira-solo. Aumentaria ainda mais seu sucesso, ultrapassando, no período 

compreendido das festas juninas (junho/julho), a marca de 40 shows por mês, com sua própria 

banda Wesley Safadão.53  

                                                           
52 O grupo empresarial A3, detentor da marca da banda Aviões do Forró, foi autuado a pagar cerca de R$ 292 

milhões à Receita Federal correspondente a 40 procedimentos fiscais abertos pela instituição desde 2018, após 

as investigações apontarem sonegação fiscal do grupo do ramo de entretenimento. Desde outubro de 2016, a 

Operação For All visou apurar se o grupo econômico adquiria bens, como veículos e imóveis, sem declará-los 

no Imposto de Renda. As primeiras buscas e apreensões ocorreram em 2016.  Houve constatação de indícios de 

lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo a Receita, as bandas de forró 

declaravam entre 20% e 50% dos cachês; o restante era pago em dinheiro em espécie, antes de elas subirem ao 

palco. Cf. BANDA..., 2019.  
53 DICIONARIO MPB. Garota safada. Disponível em: https://dicionariompb.com.br/garota-safada/dados-

artisticos. Acesso em: 18 dez. 2020; WESLEY SAFADÃO. Site oficial. Disponível em: 

https://www.wesleysafadao.com.br/bio/. Acesso em: 18 dez. 2020. 
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Hoje, sem dúvida, Safadão constitui-se no nome mais proeminente da indústria 

cultural forrozeira originária do Ceará. No artigo da revista do Rio Grande do Sul GZH, de 

setembro de 2018, Henrique Mann e Leandra Vargas mostraram que Wesley Safadão esteve 

entre os 10 artistas mais tocados do Brasil, no ano de 2017, nas plataformas de streaming Deezer 

e Spotify, e entre as 10 músicas mais tocadas do país nas plataformas Deezer (com a música 

Ninguém é de ferro), Spotify e Youtube (essas duas últimas com a música Você partiu meu 

coração). No ranking da empresa Crowley, Henrique e Leandra afirmam que Safadão, em 2017, 

aparece em 9º lugar dentre as músicas mais executadas pelas rádios brasileiras com a canção 

Ar condicionado no 15 (DOMÍNIO..., 2018).  Em 2018, dos vídeos mais visualizados no 

Youtube, em 9º lugar reapareceu Safadão com o clipe da música “Amor falso”, em parceira com 

Aldair Playboy e Kevinho (YOUTUBE..., 2018). Porém, em 2019, Safadão ficaria em 2º lugar 

no ranking do Youtube entre os clipes de músicas de cantores solo no segmento de forró com a 

música Ar-condicionado no 15, com 340 milhões de visualizações (MANO..., 2019). Hoje esse 

videoclipe conta com aproximadamente 370 milhões de visualizações no Youtube.54   

Portanto, Xand Avião e Wesley Safadão seriam possivelmente os maiores nomes da 

indústria cultural do forró eletrônico cearense de maior destaque nas mídias e no consumo de 

massas do povo brasileiro em geral, nos digitais dias de hoje. 

Por esse prisma, é fato que o fenômeno forrozeiro chegou a um patamar atual 

completamente inverso ao que se propunha em sua originalidade: ser um baile reles, um bleforé, 

em que se dançava e cantava cultura popular. A lógica da curtição pode até ter se mantido. Todo 

povo necessita de festas. Mas a conotação com que o arrasta-pé/forrobodó/forró é utilizado nos 

digitais dias de hoje adquiriu uma apropriação não mais eminentemente das classes subalternas, 

muito pelo contrário. Ao tornar-se produto de mercado, ele se valorizou bastante ao longo do 

espaço e do tempo (fundamentalmente a partir da década de 90 com a rede Somzoom sat) e 

adquiriu novos recintos cada vez mais elitizados, burgueses, simbolizando acúmulo de poderes 

econômicos, ditando moda, linguagem, estética musical e dançante e várias outras 

determinações culturais. Os e as artistas de maior destaque são percebidos como cases de 

sucesso de mercado enquanto pessoas que deram certo na vida a inspirar multidões a batalharem 

em seu próprio trabalho, e quem sabe um dia acumular a renda e o capital que tais artistas 

conseguiram hoje alcançar. Esses artistas de sucesso fazem inspirar seus ouvintes e 

“teleouvintes” a se adaptarem às letras das músicas que evocam, mal sabendo que enfraquecem 

o próprio eu obrigado a se adaptar à ordem burguesa existente, caso queiram ser felizes nesse 

                                                           
54 YOUTUBE. Wesley Safadão – Ar condicionado no 15 [DVD WS In Miami Beach], [s/l], 19 maio 2017. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fK27wdZA6og. Acesso em: 24 jan. 2021. 
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sistema. Hoje arrasta-pé/forrobodó/forró é significado de consumo conspícuo, evocados como 

hinos nas catedrais capitalistas do divertimento de alto nível (megaeventos, simulacros de 

grandeza em clipes e shows auditivos e audiovisuais, etc.), a celebrar e a ostentar a condição 

adquirida de classe média ou alta, confundindo-se com outros estilos musicais a propalar 

semelhantes modelos juvenis de prazer e felicidade aos moldes da indústria radiofônica, 

televisiva e digital, como sertanejo universitário, axé, arrocha, bregafunk, tecnobrega, samba, 

pagode, entre outros. 

Do ponto de vista da linguagem que essa indústria cultural cearense do forró 

bombardeia ao consumo das massas, percebemos uma série de características que só fazem 

referendar os preceitos dos ideários da Dialética do Esclarecimento. A fim de não 

estabelecermos nexos pseudológicos e pseudocausais, Adorno nos aponta que (2020, p. 70, 

grifo nosso): “[...] a reflexão acerca da linguagem constitui o parâmetro original de qualquer 

reflexão filosófica”. No Brasil de maioria urbana, vale o sentido conotativo adorniano em que, 

“[...] À formação cultural (Bildung) precisa corresponder a urbanidade, e o seu lugar geométrico 

é a linguagem” (ADORNO, 2020, p. 73). Nesse sentido, seria-nos mister entender as razões e 

as formas contidas em cada palavra, em cada timbre melódico, em cada coloração imagética 

ofertados pelos industrializados objetos culturais de consumo (ora customizado, ora 

padronizado) a serem “chupados como uva” pelos sujeitos heterônomos do mundo 

administrado.  

Ao ter como estudo de caso a banda Aviões do forró, Trotta (2009, p. 105) nos diria 

que “[...] o perfil estético visual do show de Aviões dialoga com regras formais do universo do 

forró eletrônico e, ao mesmo tempo, com padrões vigentes na indústria do entretenimento, 

negociando significados e valores.” Para este autor, o padrão sonoro recorrente das 62 músicas 

gravadas em seus discos oficiais produzia uma intensa similitude com a música pop nacional e 

internacional, através do baixo, da bateria, dos metais e do teclado, na qual a voz apresentar-se-

ia sempre centralizada; os timbres graves do baixo e do bumbo da bateria receberiam tratamento 

especial, imprimindo certa profundidade ao som, característica das músicas dançantes 

veiculadas em larga escala pela indústria do entretenimento; as melodias estariam construídas 

sempre sob modelos conhecidos do sistema tonal, assim como os ciclos harmônicos seriam 

recorrentes e encontráveis em diversas searas da música popular. Ritmicamente, Aviões do 

Forró se utilizaria basicamente de uma única célula musical em andamento médio, que é 

repetida em quase todas as canções (TROTTA, 2009, p. 108). Esta célula rítmica é bastante 

conhecida na musicologia latino-americana e tem sido chamada de tresillo ou simplesmente 

padrão 3-3-2 (SANDRONI, 2001, p. 28 apud Trotta, 2009, p. 116). No Brasil, é a marcação 
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básica do samba de roda baiano, do partido-alto carioca, do coco nordestino e do baião 

consolidado nacionalmente pela obra de Luiz Gonzaga. Todo esse conjunto de elementos 

estabelece um padrão auditivo fortemente caracterizado pela previsibilidade, inclusive estudado 

para ser sonoramente aveludado e confortável. 

O forró pop eletrônico/estilizado das bandas de Gurgel, bem como as de maior 

sucesso nacional hodierno como Xandy Avião e Wesley Safadão, apresentam uma série de 

características semióticas em suas estéticas visuais e auditivas que materializam o que 

filosoficamente há quase 100 anos, na última década de 30, já nos preconizavam – para não 

citar vários outros autores – a teoria crítica frankfurtiana. A própria estratégia temático-

discursiva se confunde com o público-alvo que se almeja industrialmente dirigir: jovem 

urbanizado. Eis algumas características estéticas desses artistas/bandas: 

a) novos timbres e recursos eletroeletrônicos fonográficos; 

b) propagação de marcas patrocinadoras (carros, roupas, cachaças, cervejas, 

uísques) patrocinadoras, durante a teatralização dos shows ao vivo, tanto 

presenciais quanto por lives via internet;  

c) coreografias e indumentárias sensuais de bailarinos e bailarinas sobre o palco;  

d) equiparação estética aos outros produtos (artistas/bandas) do mercado 

fonográfico brasileiro, como sertanejo universitário, bregafunk, axé/arrocha, 

samba/pagode, e outros. 

Eis agora algumas características discursivas contidas nas letras das músicas: 

a) jovialidade urbana;  

b) relações íntimo-sexuais (“gostinho pornográfico”); 

c) farra e diversão a todo custo; 

d) apelo ao estado civil solteiro; 

e) Temas triviais, com cada vez menos vocabulário, menos acordes e com 

palavras cada vez mais diminutas (TEODORO, [ca. 2014]). 

Achamos bastante oportuna à nossa pesquisa a síntese temática feita por Felipe  

Trotta (2009, p. 109) contida na musicalidade da banda Aviões do Forró, a saber, “[...] JOVEM, 

FESTA, AMOR, SEXO E FORRÓ”, na qual ele sintetizaria também no trinômio “festa, amor 

e sexo”. É uma síntese bastante semelhante ao lema “sexo, drogas e rock´n roll” do movimento 

hippie estadunidense da década de 60, exportado para todo o mundo, só que desta vez com o 

substantivo mercadológico da moda da vez “forró”. Detectamos nessa pesquisa que a sentença 

“jovem, festa, amor, sexo e forró” define substancialmente o fenômeno forrozeiro que hora 

analisamos, inclusive poderia ser muito válido inserir em tal síntese temática a palavra “álcool”, 
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uma vez que uma série de canções apela também ao uso dessa substância entorpecente como 

combustível às festas e lazer ao som de forrós.55  

Em artigo na revista Bula, denominado MIB (Música Imbecil Brasileira): o 

sertanejo universitário na era da imbecilidade monossilábica, Rafael Teodoro analisava a cena 

da música pop à época (2014/2015), em especial à sertaneja universitária. Tal autor diria que 

os meios de comunicação em massa estavam cumprindo agora o papel de, “[...] associar a ideia 

de “ser jovem” com a de “ser um imbecil”, aqui entendido como um irresponsável, que não se 

importa com nada que não seja o próprio prazer, imediato, rápido, fluido, como deve ser a 

linguagem nos tempos da globalização digital.” (TEODORO, [ca. 2014]).  

Diante da tendência idiomática coloquial em querer cada vez mais reduzir o custo 

da emissão silábica para expressar o mesmo sentido, o autor utiliza o exemplo da expressão 

“vossa mercê” que daria origem ao pronome de tratamento “você” e que hoje é utilizado em 

mensagens de texto pela internet como “vc”. Acentuando a desnecessidade do vocabulário 

complexo, as composições da cena sertaneja universitária, por exemplo, seriam cunhadas no 

esteio vocabular monossilábico, com cada vez menos palavras, mais diminutas e menos 

acordes. Essa tendência monossilábica, letras de músicas com cada vez menos palavras e menos 

acordes não se resume ao sertanejo universitário, fortemente criticado por Teodoro, mas a todos 

os hits que a indústria fonográfica e cultural escolhe bombardear como modelo musical 

consumidor, dentre esses, o estilo forró. 

Assim, percebemos que o forró ao longo de sua própria história se altera de uma 

maneira difusa e complexa. Por questões de exposição didática apresentá-lo-emos de maneira 

singular, enquanto “forró”. Entretanto, o melhor sentido para o fenômeno seria pluralizar seu 

conceito polissêmico e defini-lo como “forrós”. Como ele tem inúmeras faces de expressão, 

desde o arrasta-pé mais antigo, ao forrobodó mais barulhento; às áridas bandas cabaçais 

movidas à voz, a palmas, a pífaros e a rabecas dos interiores nordestinos; ao batuque negro ou 

caboclo indígena; ao coco de roda e a capoeira do Quilombo dos Palmares; ao maracatu rural 

ou de baque virado pernambucano; à harmonia melódica do trio gonzagueano composto de 

“triângulo/zabumba/sanfona”; às bandas eletrificadas das décadas de 70, 80 e 90; às múltiplas 

                                                           
55 Achamos mais apropriado a palavra “álcool” e não “drogas” pelo fato de que a cultura brasileira é 

consubstanciada sobre a hegemônica moral judaico-cristã que condena outros tipos de curtições, diversões e 

terapias biopsicossociais com base em outros entorpecentes lúdicos, como o rapé, a ayahuasca, a yakoana, a 

coca, a cannabis, etc., muito comuns em outras religiões e nações, como entre os povos da floresta/tradicionais 

ou nas culturas chinesa, hindu, árabé rastafári, etc. Como Noé se embriagou de vinho e o primeiro milagre de 

Jesus foi transformar água em vinho, a mitologia bíblica atribui à metáfora etílica sua permissividade em festas 

e diversões brasileiras desde a colonização brasileira até os digitais dias neoliberais de hoje. Inclusive a ingestão 

de bebida alcóolica é um costume entorpecente que muitas vezes está associado ao status do tipo ideal burguês, 

cimentando ainda mais a conveniência social e à adaptação darwinista social à ordem existente.  
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influências de várias danças de salão internacionais; às hibridizações do sucesso da lambada 

industrializada paraense; ao forró estilizado da rede Somzoom Sat e ao forró eletrônico de Xandy 

Avião e Wesley Safadão podemos perceber a pluralidade de suas formas e estilos de cantar, 

tocar, dançar e divertir-se com “forrós”. A experiência forrozeira altera-se, mas parece que a 

busca pelo ato de “forrofiar” ou “forrozear” se repete “transgeracionalmente”. Talvez a busca 

pela experiência fenomênica é que seja singular: a necessidade de uma festa comunitária ou 

reunião familiar que movimente corpos em torno de um possível específico ritmo, tom, 

harmonia e linguagem cênico-dançante a gerar e girar saúde biopsicossocial ao povo brasileiro. 
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6 FORRÓ E EDUCAÇÃO: LIMITES À FORMAÇÃO HUMANA OMNILATERAL   

NA ERA DA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Diante de tudo que expomos até agora, quais seriam os achados analíticos 

resultantes das contradições existentes entre a historicidade das manifestações culturais 

reunidas sob as terminologias arrasta-pé/forrobodó/forró com o monopólio da indústria cultural 

tendencialmente totalitário pós século XX? E quais os possíveis contributos que o fenômeno 

forrozeiro pode oferecer à formação cultural (Bildung) e escolar brasileira, numa perspectiva 

crítico-superadora ao capitalismo e emancipatória às didáticas autoritárias e uniformizadoras 

de ditaturas estatais?  

Diante dessas duas espinhais perguntas, achamos oportuno começar a responder 

inicialmente a segunda, por entendermos que a primeira será contemplada nas considerações 

finais. Desta feita, buscaremos por hora mostrar os detalhes limítrofes e permissivos do 

fenômeno forrozeiro pela categoria do trabalho formativo e educativo com vistas a uma 

formação humana omnilateral e emancipatória. Adotamos o conceito omnilateral (do alemão 

allseitig), fundamentado filosoficamente em Marx56 e noutros pensadores (Gramsci, 1991; 

MANACORDA, 1991b, 1996), e referendado por outros teóricos e outras teóricas da pedagogia 

histórico-crítica brasileira (SAVIANI, 2012; DUARTE, N., 2016; BONAMIGO, 2014; 

DELLA FONTE, 2014), por entendermos que a pessoa humana é constituída de infinitas 

camadas/lateralidades (sensoriais; física, psíquica, espiritual, social, etc.), concepções 

(artísticas, científicas, filosóficas, etc.) e espaços (casa, rua, praça, igreja, teatro, restaurantes, 

mídias digitais, etc.) formativos para além dos processos escolares, constituindo, por isso, em 

vários saberes já descobertos a serem negados e em novos a serem descobertos e conhecidos, 

interligados numa totalidade unificadora individual do ser sociocultural, na qual infinitas 

                                                           
56 “[...] Assim como a propriedade privada é apenas a expressão sensível de que o homem se torna 

simultaneamente objetivo para si e simultaneamente se torna antes um objeto estranho e não humano 

(unmenschlich), que sua externação de vida é sua exteriorização de vida, sua efetivação a negação da efetivação 

(Entwirklichung), uma efetividade estranha, assim a suprassunção positiva da propriedade privada, ou seja, 

a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do ser humano objetivo, da obra humana para e pelo 

homem, não pode ser apreendida apenas no sentido da fruição imediata, unilateral, não somente no sentido 

da posse, no sentido do ter. O homem se apropria da sua essência ominilateral de uma maneira omnilateral, 

portanto como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, 

degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim todos os órgãos da sua individualidade, 

assim como os órgãos que são imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, [...] são no seu 

comportamento objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo, a apropriação 

da efetividade humana; seu comportamento para com o objeto é o acionamento da efetividade humana (por isso 

ela é precisamente tão multíplice (vielfach) quanto multíplices são as determinações essenciais e atividades 

humanas), eficiência humana e sofrimento humano, pois o sofrimento, humanamente apreendido, é uma 

autofruição do ser humano.” (MARX, 2010, p. 108, grifo nosso). 
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particularidades do mosaico gnosiológico, de um todo maior sociouniversal compõem a 

formação/educação de um único ser pessoal. Segundo Newton Duarte (2016, p. 10), 

 
[...] a pedagogia histórico-crítica, [...] uma pedagogia marxista, não reduz a formação 

omnilateral à educação escolar, entende que a formação omnilateral só será 

plenamente alcançada com a superação da sociedade capitalista e que a contribuição 

da escola à luta pela formação omnilateral não se identifica pura e simplesmente com 

a escola de tempo integral nem com uma agregação de saberes.  

 

Esse conceito é jurídica e didaticamente melhor expresso pela legislação 

educacional brasileira como “pleno desenvolvimento”,57 também podendo ser associado ao de 

“politécnica”. No entanto, nos aproximamos mais do sentido contextualizado por Ciavatta 

(2014, p. 197-198, grifo nosso) ao apontar que,  

 
[...] a concepção de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola 

unitária, [...] esteve na disputa por uma nova LDB na década de 1980 e [...] foi 

perdida na aprovação da Lei n. 9.394/96. Assim, essa expressão também se 

relaciona com a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da 

educação brasileira, a divisão de classes sociais, a divisão entre formação para o 

trabalho manual ou para o trabalho intelectual, e em defesa da democracia e da 

escola pública.  

 

Incorporamos também ao sentido de formação humana omnilateral as críticas 

defendidas por José Paulo Netto na sua tradução à obra A miséria da Filosofia (MARX, 1985). 

Segundo o autor, a teoria social moderna não se instaurava como somatório enciclopédico de 

saberes autônomos (história, economia, política, etc.). Contrariamente, era uma estrutura 

teórica unitariamente articulada sobre a perspectiva da categoria fundamental da realidade 

social: a totalidade. E a exigência dessa categoria marxista (a totalidade) não seria posta como 

um simples imperativo metodológico: resultava, precisamente, das investigações histórico-

concretas que Marx havia realizado ao reconhecer as formações econômico-sociais capitalistas 

(MARX, 1985, p. 31-32). 

Portanto, defenderemos no presente capítulo o forró enquanto um tipo de trabalho 

(o educativo) para a formação humana omnilateral e emancipatória.58  

                                                           
57 O artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº 9.394/1996) estabelece que a 

educação é um conjunto de vários processos formativos desenvolvidos “[...] na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 2020, p. 8). E o artigo 2º da mesma lei (BRASIL, 2020, p. 8), o 

artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 2016) e o artigo 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2019, p. 43) estabelecem, em consonância, que a finalidade da educação 

brasileira é o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 2016, p. 123, grifo nosso). 
58 Para nós parecia redundância defender a palavra “emancipatória” dentro de uma categorização que antes 

expomos, qual seja, o de formação humana omnilateral, pois esta categoria já contém a perspectiva emancipatória 

em sua concepção. No entanto, achamos necessário ao leitor desatento sua repetição na oração supracitada. Dito 
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Perceber o forró pela categoria trabalho (já discorrida nessa pesquisa)59 será de 

fundamental importância para entender sua relação com a formação e educação humana. Aqui 

falaremos especificamente do trabalho educativo com forrós no sentido de que muitos outros 

tipos de trabalho são possíveis de se realizar em torno do fenômeno forrozeiro (artistas-plateia; 

produtores de eventos culturais/staff-espectadores; vendedores de comidas/bebidas em eventos-

comensais, etc.) e “forrós” por existirem vários estilos e hibridizações do fenômeno forrozeiro, 

determinando distintas formas de apropriação e de ensino-aprendizagem. Focaremos aqui os 

aspectos da categoria trabalho na forma professor-aluno, em seus mais variados aspectos: sala 

de aula escolar (educação artística, educação física, música, dança), estúdios particulares de 

dança, de ginástica, aulas particulares, recursos audiovisuais, etc. Analisaremos as 

possiblidades formativas ou deformativas que o forró pode engendrar quando trabalhado como 

um processo educativo, principalmente por sofrer omni-influências das mídias sociais antes, 

durante e fora de tais didáticas formativas. Toda essa estrutura analítica estará correlacionada 

com um conjunto de apontamentos teóricos feitos por Theodor W. Adorno e que foram reunidos 

numa obra denominada Educação e emancipação, editada pela primeira vez em 1971, dois anos 

após sua morte.  Seu título original é Erziehung zur Mündgkeit, Vorträge und Gespräche mit 

Hellmut Becker, 1959-1969, herausgegebeti von Gerd Kadelbach (Educação para atingir a 

maturidade, palestras e discussões com Hellmut Becker, 1959-1969, editado por Gerd 

Kadelbach), uma coletânea de quatro palestras (redigidas pelo próprio Adorno para a 

impressão) e quatro debates radiofônicos, todas transmitidas pela Rádio do Estado de Hessen 

(Alemanha) entre o decênio de 1959 e 1969. 

Como perceber o forró como uma das formas com que a categoria trabalho pode se 

apresentar? Quais seriam as características de um trabalho pedagógico com o conteúdo forró? 

Que tipos de profissões estariam envolvidos? Tais questionamentos se fazem em decorrência 

da defesa da concepção polissêmica do forró que já abordamos, qual seja, entre ser manifestação 

artística e experiência social, consubstanciado no fato de que o forró necessariamente não é arte 

ou trabalho a ser vendido como mercadoria cultural do ponto de vista capitalista. Pois uma 

reunião familiar ou festa informal (baile reles) necessariamente não eram arte ou trabalho. 

Perceber, portanto, o forró como arte ou trabalho é fenômeno que acompanha a fundação do 

capitalismo brasileiro e a República dos Estados Unidos do Brasil, a partir da segunda metade 

do século XIX até os digitais dias de hoje, enquanto nação dependente, superexploradora de 

                                                           
isso, daqui pra frente, ao utilizarmos o conceito formação humana omnilateral, queremos dizer que o sentido de 

emancipação/emancipatória nele já se encontra implícito.  
59 Cf. Subcapítulo 3.3 dessa dissertação, entre as páginas 42-53. 
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mão-de-obra e subimperialista60 aos ditames das potências centrais, especialmente Inglaterra e 

EUA. Só assim seria possível perceber o forró como trabalho e mercadoria. 

Busquemos então algumas categorias fundamentais expostas na referida obra 

adorniana para nossa reflexão ulterior acerca do trabalho pedagógico com forró. Nela 

encontraremos ensaios arrebatadores do conhecido ofício científico e docente, desencantado e 

pessimista de Adorno frente à magnitude da indústria cultural, tendencialmente totalitária, em 

qualquer regime político (ditatoriais ou liberais).  

Qualquer desenvolvimento pessoal no plano cultural (artístico, técnico, 

tecnológico, científico ou filosófico) não conduzirá efetivamente à emancipação se for 

igualmente planejado e experimentado de maneira independente às determinações do modo de 

produção econômico-político que o sustenta. Assim também se comporta o desenvolvimento 

humano no plano educacional: nem toda educação emancipa. É uma relação dialética, jamais 

unilateral, entre determinante-determinado, entre sociedade-pessoa, entre economia-

formação/educação, entre matéria-ideia, entre professor-aluno, entre sujeitos-objetos, enfim, 

um conjunto de vários antagonismos se influenciando e requerendo suprassunções a partir de 

atrações chocantes inevitáveis ao desenvolvimento qualitativo do ser social. Enquanto houver 

uma mente resistente, pensante e crítica (como agora nesta pesquisa) todo um sistema totalitário 

poderá vir a entrar em falência. Por exemplo, uma epidemia sempre começa pelo minúsculo e 

inicialmente irrisório vírus. Da mesma maneira, poderemos comparar o efeito catalizador ou 

deletério de uma pessoa no conjunto da vida na Terra. Uma única pessoa ao todo capitalista 

apresenta-se tão irrisória que até se permite sua existência, equivalida ao de uma tartaruga, por 

exemplo, tão menosprezada pela sagaz e veloz lebre imperialista/neoliberal (parafraseando 

Esopo), muito embora ao final da corrida, pela sua autoconsciência política, a tartaruga 

demonstrará que é sua paciência estratégica e seu trabalho humilde quem lograrão êxito diante 

da superioridade arrogante da lebre, que a desprezou como se fosse uma ridícula tartaruguinha 

viral, uma “gripezinha”.  

A crise da formação seria, para Wolfgang Leo Maar, tradutor da obra Educação e 

emancipação de Adorno (2020), a expressão mais desenvolvida da crise social da sociedade 

moderna, um tema privilegiado das teorias críticas.  

                                                           
60 Sobre o conceito de subimperialismo brasileiro ver os textos Dialética da dependência e Sobre a dialética da 

dependência de Ruy Mauro Marini, organizados por Traspadini e Stedile (2011, p. 131-185). 
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Para Leo Maar (ADORNO, 2020), as premissa “o trabalho forma”61 – contida na 

passagem sobre “dominação e servidão” da Fenomenologia do espírito de Hegel, sintetizadora 

da formação/tomada de consciência-de-si que o trabalho permite – e  “a formação pelo trabalho” 

– revolução copernicana de Marx – mostravam sérios impasses ao dia-a-dia regido pelo modo 

de produção capitalista, mais reificando, estranhando e deformando a consciência-de-si da 

classe trabalhadora mundial que educando-a e formando-a para  emancipação humana 

omnilateral. Assim, o que se universalizava era a deformação pedagógica, onde o trabalho 

deformaria, e não mais formaria o ser social livre e autoconsciente, espontâneo e crítico. A 

formação para a autonomia humana precisaria levar em conta as condições de subordinação à 

produção e reprodução da vida socionatural. Segundo Leo Maar (ADORNO, 2020), os 

frankfurtianos acreditavam que o poder das relações sociais e das pulsões instintivas foram 

decisivas para que Marx e Freud desvendassem os determinantes da limitação do 

esclarecimento, dos insucessos da civilização, da generalização do estranhamento/coisificação 

e da dissolução da experiência formativa. As relações sociais não afetavam somente as 

condições da produção econômica e material, mas também interagiam no plano da 

"subjetividade", na qual originavam relações de dominação. A educação se erguia como um 

déficit ético no capitalismo. Para Leo Maar, a crise entre o processo do trabalho social e o 

processo de formação cultural (Bildung) era a expressão mais desenvolvida da crise social da 

sociedade moderna e a crise do trabalho formador era refletida teoricamente nos escritos dos 

membros do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt (ADORNO, 2020, p. 16-18). 

Outra categoria fundamental para nossa pesquisa era a categoria experiência. Hegel 

propunha uma “ciência da experiência da consciência” (ADORNO, 2020, p. 25). A experiência 

formativa dialética consistiria em advertir a razão contra si mesma em nome de si mesma. 

Experiência (Erfahrung) era um processo autorreflexivo em que a relação com o objeto 

formaria a mediação pela qual se formaria o sujeito em sua objetividade. A experiência 

materialista histórico-dialética teria para Leo Maar dois momentos: um materialista e outro 

histórico. O momento materialista da experiência seria o empírico, o concreto sensível, 

representando parte de uma totalidade real; e o momento histórico teria o sentido de “tornar-se 

experiente”, gerar conceitos, fórmulas, ideias, ou seja, mediado pelo processo formativo, que 

valorizaria tanto o processo (prático) quanto o resultado (teórico), tanto a experiência 

                                                           
61 “[...] o agir formativo, é ao mesmo tempo, singularidade, ou o puro ser-para-si da consciência, que agora no 

trabalho se transfere para fora de si no elemento do permanecer; a consciência trabalhadora, portanto, 

chega assim a intuição do ser independente, como [intuição] de si mesma” (HEGEL, 1992, p. 132-133, grifo 

nosso)  
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operacional quanto a experiência ideal. Assim o método da formação crítica seguiria a lógica 

da negação dialética, no qual o que é tornar-se-ia o que é pela relação com o que não é. O 

dinamismo do processo seria o da recusa ao existente, pela via da contradição e da resistência, 

pois, “[...] O conteúdo da experiência formativa não se esgota na relação formal do 

conhecimento – das ciências naturais, por exemplo – mas implica uma transformação do sujeito 

no curso do seu contato transformador com o objeto da realidade (ADORNO, 2020, p. 26). 

Adorno (2020, p. 162-163) também reiterava a importância da aptidão à 

experiência. Esta consistia essencialmente na conscientização e na dissolução dos mecanismos 

repressivos (autoritários, uniformizadores, punitivos como castigo/palmatória, etc.) e das 

formas reativas que deformavam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência, pelo fato de 

que esta era pressuposto ao aumento do nível da reflexão estudantil.  

Assim, a experiência formativa continha a dialética do trabalho. Para Adorno (2020, 

p. 91), autênticos processos de formação avançavam muito mais extrinsecamente (de fora para 

dentro) do que inversamente. Além dos processos de trabalho, a formação cultural (Bildung) 

dava-se em todos os âmbitos e níveis: em casa, na rua, na escola, no trânsito, no recinto 

religioso, acessando os veículos de mídia social, etc. A educação e o trabalho eram somente 

uma parte dessa formação humana.  

No que tange a temática da crise formativa, no âmbito da contradição entre 

processos de trabalho e formação educacional, Adorno nos falava que o fracasso escolar de sua 

época era determinado, entre outras coisas, pela dupla hierarquia escolar: uma oficial 

(desempenho intelectual em provas, torneios desportivos escolares) e uma não-oficial (força 

física disputada no recreio, nas aulas de educação física; força intelectual disputada nas demais 

disciplinas, etc.). Ele também achava que a educação devia também levar a sério as conclusões 

apontadas por Freud. Para ele, “[...] o saber preciso e incisivo da psicanálise é mais atual do que 

nunca.” (ADORNO, 2020, p. 49).  

Do ponto de vista psicanalítico, na elaboração do complexo de Édipo, ao separar-

se do pai e a interiorizar aos poucos a figura paterna, as crianças iam percebendo que os próprios 

pais não correspondiam ao “eu ideal” que lhes transmitiam. Na relação com os professores, esse 

eu ideal se apresentava pela segunda vez, mas logo então era impossível de ser realizado, pois 

os próprios mestres escolares constituíam produtos da imposição da adequação ao existente, 

contra a qual se dirigia o eu ideal da criança. A criança, retirada da comunidade primária 

(família), protetora e cheia de calor, já no jardim de infância experimentava pela primeira vez 

a alienação (Entfrendung). Assim, Adorno dizia que a escola constituía quase o protótipo da 

própria alienação social. O agente dessa alienação era a autoridade do professor e a resposta a 
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ela seria a apreensão negativa da imagem do professor (ADORNO, 2020, p. 120-121). Para 

Adorno era preciso se contrapor à ideologia das escolas. Fazer a escola ser aberta ao exterior. 

Escola fechada tendia a se enrijecer, sobretudo face à crítica. Propunha que a escola não fosse 

constituída como fim de si mesma, pois o fato de ser fechada constituía uma necessidade e não 

uma virtude. 

Assim a formação educacional (e no sentido mais amplo, a formação cultural) podia 

ter um caráter formador ou deformador da autoconsciência política. Para Adorno, sem dúvida, 

na ideia de formação cultural (Bildung) necessariamente se postulava a situação de uma 

humanidade sem status e sem exploração (ADORNO, 2005, p. 46). Todavia, como a cultura 

havia se tornado um valor de troca a ser comercializado em forma de mercadoria, logo, todo o 

seu acesso se daria através da oferta de produtos (bens e serviços) padronizados pela indústria 

cultural – muito embora hoje a mediação de algoritmos digitais via internet customizam 

bastante tais ofertas. Assim, o indivíduo seria quase que totalmente filtrado pela indústria 

cultural, caso quisesse ter acesso a qualquer produto cultural.  

A esse processo de conquista do espírito pelo caráter fetichista da mercadoria 

cultural Adorno denominava de Semiformação (Halbbildung). O conceito inicial de formação 

cultural (Bildung) podia ser convertido, no império do capitalismo monopolista tardio, em 

semiformação (Halbbildung), socializada através da omnipresença do espírito alienado, 

principalmente diante da magnitude e da customização com que hoje os conteúdos audiovisuais 

digitais (smartphones, smartvs, notebooks, etc.) provocam no aparelho sensório-motor e 

intelectual de um aluno, de um pai, de uma mãe, de uma mestra, de um padre/pastor/curandeiro, 

dos moradores do bairro, dos operários, dos camponeses, dos parlamentares, enfim, da 

sociedade como um todo. Estamos inseridos numa rede social tão densa que a possibilidade de 

dela sairmos torna-se praticamente um desejo maluco, ingênuo ou impotente. Estar e pensar 

fora dela torna-se cada vez mais uma relação indivíduo-sociedade impossível de ser regular, de 

ser comum. Precisamos abrir mão de uma autossubjetividade, necessária à democracia, para 

que consigamos sobreviver apenas na medida em que abdicarmos do nosso eu. Por isso, Adorno 

cunhava o conceito pseudoindividualidade, pseudoatividade autônoma sob o advento da 

indústria cultural.  Na Teoria da semiformação (ou semicultura), Adorno (2005) havia 

observado a relevância das maneiras com que a indústria cultural determinava a produção de 

prejuízos significativos ao processo formativo (ZUIN; SOARES ZUIN, 2017), promovendo a 

semiformação (Halbbildung) como forma dominante da consciência pessoal no capitalismo 

tardio. Baseado na história natural darwinista e no darwinismo social de Herbert Spencer, a 
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sociedade capitalista premiava a survival of the fittest62 (ADORNO, 2005, p. 3), quem não se 

adaptava ao existente sucumbia à história. Adorno também nos falava que a indústria cultural, 

de um modo geral, produzia conteúdos comunicacionais ora irracionais (apelando contra a 

razão e a vida intelectual), ora conformistas (favorecendo a fraqueza do eu, não contestador, 

mas que se adapta ao existente), a fim de controlar planejadamente a subjetividade das massas. 

Demagogicamente, a força individualista burguesa, que havia destruído revolucionariamente o 

modo de produção feudal, uma vez na hegemonia política, em sua fase imperialista, passava 

agora a dirigir a indústria cultural, a qual tinha por objetivo-mor o enfraquecimento de cada eu, 

da força filosófica individual que a havia fertilizado. Caso contrário, como o indivíduo se 

adaptaria naturalmente e se conformaria em consumir seus produtos industriais?       

Sobre o conceito de educação em Adorno, ao longo da obra Educação e 

emancipação, Adorno se questionava para onde a educação deveria conduzir e de onde nasceria 

o direito de orientar a educação de outrem. Para o autor, a educação não era uma modelagem 

extrínseca ao público infanto-juvenil, nem mero repasse de conhecimentos, mas devia produzir 

uma consciência verdadeira ligada ao conceito de democracia (ADORNO, 2020, p. 154). Uma 

democracia efetiva só era possível com uma autoconsciência emancipada enquanto premissa 

política. Não havia democracia sem decisão autoconsciente e independente de cada pessoa, pois 

não se devia reproduzir a roda já condenada da consciência coletivista reacionária.  

O autor dizia que há dois problemas à educação: a organização social e sua 

ideologia dominante; e a adaptação social ao mundo e a esta ideologia. A organização atual 

convertia-se na própria ideologia. Esta exercia uma pressão tão imensa sobre as pessoas que 

superava toda educação Uma adaptação pessoal ao todo social não devia conduzir à perda da 

individualidade em um conformismo uniformizador. Era preciso se libertar de um sistema 

educacional referido apenas no indivíduo (liberalismo burguês) a um só tempo sem eliminar 

sua particularidade individual. Portanto, para Adorno (2020, p. 155-156), a educação devia ter 

como tarefa reunir princípios individualistas e coletivistas, liberais e socialistas, 

simultaneamente, adaptativos e resistentes.  

A tarefa de intermediar uma consciência da realidade precisava ser realizada a partir 

da primeira educação infantil, alongando tal mediação por toda a vida. Dentro do planejamento 

educacional, devia haver espaço para o espontâneo, o criativo, percebendo a educação como 

uma preparação para a superação permanente da alienação (Entfremdung) e da consciência 

                                                           
62 A expressão “survival of the fittest” equivale à tradução em português “sobrevivência do mais forte”. 
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coisificada/reificada (Verdinglichung). Uma educação efetivamente procedente não podia se 

separar da psicologia profunda pessoal.  

Em Estudos sobre a personalidade autoritária, Adorno discorria sobre o caráter 

manipulador da autoridade em seus mais variados formatos. A fúria organizativa, a 

incapacidade, a experiências humanas diretas, a ausência de emoções e um realismo exagerado 

(realpolitik) eram fundamentais caraterísticas desse caráter manipulador. Pessoas 

manipuladoras eram pessoas no fundo incapazes de fazer experiências, revelavam traços de 

incomunicabilidade, no que se identificavam com certos doentes mentais ou personalidades 

psicóticas. Em síntese, Adorno sintetizava esse caráter manipulador como consciência 

coisificada/reificada (Verdinglichung) a partir do uso que dele havia feito Luckács na obra 

História e consciência de classe (ADORNO, 2020, p. 141), uma consciência que se defendia 

em relação a qualquer vir-a-ser, a qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo 

como sendo absoluto o que existia de um determinado modo.  

Consciência coisificada tinha uma fortíssima relação com a tendência à fetichização 

da técnica. A técnica ocupava uma posição tão decisiva que gerava pessoas tecnológicas, 

exigindo algo de irracional, patogênico. Para Adorno, não se sabia com certeza como se 

verificava a fetichização da técnica, na psicologia individual de indivíduos, que levava, por 

exemplo, um ferroviário a pilotar milhares de vítimas inocentes ao campo de concentração de 

Auschwitz com maior rapidez e fluência. As tendências à fetichização da técnica tratavam, em 

suma, de pessoas incapazes de amar, não no sentido sentimental ou moralizante, mas denotando 

a carência libidinal entre pessoas. Estas precisavam negar em seu íntimo a possibilidade do 

amor, recusando o amor filia antes que mesmo da possibilidade de sua instalação na psique 

humana. Assim, a capacidade de amar – que de alguma maneira sobrevivia – era aplicada aos 

meios, às máquinas, às coisas. Para Adorno (2020, p. 140-146), essa tendência 

coisificante/reificante movida pela fetichização da técnica encontrava-se na ontologia do 

desenvolvimento civilizatório.  

Falaremos agora do papel das mídias à formação ou semiformação humana.  

 

6.1 Cultura digital e semiformação humana  

 

Qual seria o efeito das mídias na formação e na educação da população, de um 

modo geral, hoje em dia? Como se dá a semiformação na era da cultura digital via internet não 

vivida pelos fundadores da Escola de Frankfurt?  
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Carece de larga pesquisa científica perceber que as tecnologias midiáticas de 

comunicação e informação, com seus produtos, serviços e artes industrializadas, exercem 

atualmente maiores influências à formação humana que os saberes transmitidos dentro dos 

muros escolares ou por Educação à distância (EaD) via internet, pelo menos do ponto de vista 

quantitativo. Se considerarmos que um aprendiz qualquer dorme 8 horas/dia e passa até 5 

horas/dia (arredondando para cima) em processos formativos escolares, sobram 11 horas diárias 

(quase metade de um dia) para a mídia penetrar omnipresencialmente, quase que sem esforço, 

de maneira muito mais lúdica e prazerosa, os portais sensório-motor, infanto-juvenis, 

descontruindo, paulatinamente, qualquer disciplina científica socialmente referenciada e 

minimamente crítica; qualquer tendência ou concepção didático-metodológica de ensino e 

qualquer estratégico projeto político-pedagógico de uma instituição escolar. Sem contar os fins 

de semanas (sábado e domingo), em que a influência ideológica da indústria cultural é maior, 

tornando-se, em muitos lares familiares, um verdadeiro “amigo audiovisual” nas horas de ócio 

e tempo livre, tanto infanto-juvenil quanto de adultos e idosos. Ora, a própria concepção de 

“fim de semana” só reproduz o ideário aristotélico que contrapõe trabalho (seriedade) e diversão 

(ludicidade), constructo espaço-temporal – bem como suprassunção judaico-cristã aos ditames 

da economia política vigente – de reposição sabática ou dominical do dispêndio das energias 

intelectivas estudantis e biopsicossociais laborais dos respectivos pais e mães. Portanto, do 

ponto de vista quantitativo semanal, excluindo o sono diário (8hs) e a jornada escolar (5hs/dia) 

de 2a-feira a 6a-feira, obtemos uma média de 12horas e 25 minutos/dia/semana como o tempo 

potencialmente dominado pelas influências midiáticas da indústria cultural a serem exercidas 

sobre estudantes, professores, funcionários, pai e mãe, etc.  

Do ponto de vista qualitativo, a respeito dos prejuízos que a indústria cultural exerce 

aos processos formativos, é preciso entender que hoje a sociedade está excitada pela “filosofia 

da sensação” (TÜRCKE, 2010) digital ditada por quem domina a internet, que constantemente 

nos coage a emitir conteúdos por meio de nossos polegares pseudoautônomos em dispositivos 

digitais (notebooks, smartphones, smartvs, etc.) que seguramente pensamos dominar. Zuin e 

Soares Zuin (2017, p. 427-428) nos diziam que a sociedade da cultura digital se aprimorava a 

tal ponto que desenvolvia o vício de ser consumida ininterruptamente por estímulos 

audiovisuais, refletidos numa compulsão generalizada a emitir conteúdos digitais (mensagens 

de textos, imagens ou curtos vídeos pessoais de impacto em redes sociais digitais, como 

Instagram, Facebook, Google, Youtube, Twitter, LinkedIn, etc.), fazendo com que a existência 

humana, sem presença eletroeletrônica, tornava-se um hic et nunc sem um “aí”, tornava-se um 

não ser em um corpo vivo (TÜRCKE, 2010, p. 65). Tal compulsão consumista onde “quem não 
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é visto, não é lembrado” só sintetizava genialmente a famosa frase do filósofo irlandês do século 

XVIII George Berkeley: esse est percipi, (ser significa ser percebido). 

Com relação à televisão, por exemplo, Adorno, achava que possuía um duplo 

sentido formativo: democratizar o saber científico e as notícias jornalísticas, porém também 

reificava, deformava e semiformava a consciência política. Concluía que ela mais informava 

ideologias e deformava a autoconsciência que realmente formava consciências críticas para a 

emancipação humana. Seria uma espécie de pseudorrealismo, apenas divulgando ideologias, 

incutindo nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamento da realidade, procurando impor 

às pessoas um conjunto de valores como se fossem dogmaticamente positivos (ADORNO, 

2020, p. 82-99).   

Segundo Zuin e Soares Zuin (2017, p. 429), desde o surgimento e da posterior 

propagação dos celulares, no final da década de 1990, praticamente, não havia mais a 

possibilidade de descanso fisiológico e estético, uma vez que as pessoas consumiam os choques 

audiovisuais em quaisquer espaços e tempos. Assim, o vício decorrente do consumo de tais 

computadores de bolso faz com que seja insuportável não estar com tal aparelho, o que geraria 

uma sensação de angústia típica do estado dos viciados que são privados de drogas, 

desenvolvendo posteriormente a síndrome de abstinência. 

À época de Adorno, não se tinha uma espécie de “net-hand” (internet manual), no 

qual qualquer informação/música/vídeo, de qualquer parte da Terra, podia ser acessada por 

leves toques digitais sobre a tela de um brinquedo na palma de uma mão (smartphone, tablet, 

etc.), com censuras estatais aparentemente imperceptíveis. A qualidade imagética e sonora 

presente nas tecnologias cibernéticas e nas inteligências artificiais, transmitidas via internet, 

especialmente através de redes sociais e plataformas de streaming (Google/Youtube, 

Facebook/Whatsapp/Instagram, Twitter, Spotify, Deezer, etc.), aliadas às obsoletas formas de 

obter informação pela via impressa, a la Gutemberg (revista, jornal, gibis), além das poderosas 

ferramentas como o rádio, a televisão e o cinema, estavam tão bem configuradas e interligadas 

que parecia que qualquer notícia ou conteúdo cultural assimilado fosse naturalmente bom, belo 

e verdadeiro. Parecia até que o espetáculo capitalista ia “Muito bem, obrigado!”.  

A hipnose individual frente às telas midiáticas controlava qualquer efeito. Difícil 

hoje encontrar algum ser humano, especialmente jovem entre 16 a 25 anos de idade, sem um 

celular próprio. Sobre o poder sedutor e hipnótico das mídias sociais e digitais, Adorno (2020, 

p. 86) propunha uma questão de fundo: “[...] como ver tevê sem ser iludido, ou seja, sem se 

subordinar à televisão como ideologia.” Respondemos Adorno: é como estar defronte a um 

hipnotizador e não ser hipnotizado. É praticamente impossível.  
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Esse colorido e melódico mundo paralelo é reproduzido de maneira tão real e 

excitante que faz a gente sublevar os horrores capitalistas e esquecer-se do que é feito um 

celular, estranhando-se a este; que sujeitos o produzem; onde e como são extraídos seus 

minerais inorgânicos constitutivos; como se dá sua devida fabricação, montagem e distribuição 

mundial; as explorações trabalhistas envolvidas nesse processo; o custo-benefício (também 

conhecido como “pegada”) ambiental, etc. Reprimimos de nossa memória que ele é uma 

máquina elétrico-eletrônica a emitir luz, cor e som, através de um vidro transparente e um 

conjunto de minerais a mimetizar uma realidade. Ou seja, não nos relacionamos com a matéria 

natural constitutiva dos dispositivos digitais (computador/desktop, notebook, tablet, 

smartphone), principalmente a nível consciente, como os elementos químicos silício (das telas, 

dos circuitos integrados, dos chips); o gálio (da luz de fundo do diodo emissor de luz - LED); 

o mineral esfarelita, de onde são extraídos os elementos índio e germânio (do display e do 

LED); a calcopirita, principal fonte de cobre, elemento químico mais abundante de um celular, 

pelo fato de conduzir muita eletricidade e calor; o lítio, matéria-prima das baterias; o tungstênio, 

tetraedrita (fonte de prata), a bastnaesita (mineral raro, produz ímãs em alto-falantes, 

microfones e motores para vibração do celular), o tântalo, o cobalto, o estanho para citar alguns 

compostos químicos (UMA..., 2020). Pouco importa, a nível consciente, que metade da 

extração mundial de cobalto – mineral essencial para a produção de baterias de celular, carros 

elétricos e outros produtos eletroeletrônicos – provêm da República Democrática do Congo 

(RDC); que a extração de minerais para a fabricação de smartphones e outros aparelhos 

eletrônicos seja a causa de, pelo menos, seis milhões de refugiados nesta república, nas últimas 

duas décadas, como alertara em 02/03/2015 o Instituto Jane Goodall; e que a extração de cobalto 

nesse país perpetua trabalho escravo e infantil, já mutilando e matando vários trabalhadores 

infantis congoleses (APPLE..., 2019; EXTRAÇÃO..., 2015), pelos quais Apple, Google, Dell, 

Microsoft, Tesla e outras 10 empresas são acusadas de financiamento ao trabalho infantil 

(APPLE..., 2019). Menos ainda que grande parte da fabricação de todo smartphone é 

terceirizada na China, Taiwan, Singapura, Malásia e Filipinas, onde casos de mão-de-obra 

infantil, má condições de trabalho e abusos de trabalhadores e trabalhadoras são recorrentes 

(EMPRESA..., 2013); que cada smartphone exige um consumo, em média, de 12.769 litros de 

água, uma área de pelo menos 18 m2, poluindo a natureza em diversas escalas, ao gerar águas 

residuais ácidas, gases residuais e até resíduos radioativos (QUANTO..., 2015).  

Portanto, indícios de que tais custos socioambientais (muitas vezes irreversíveis) 

sejam maiores que seus respectivos “benefícios” econômicos e culturais (comunicacionais, 

informacionais, técnico-científicos, artísticos, etc.) servirão de base para esta pesquisa bem 
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como deveria servir de conjuntura para futuras pesquisas sociológicas ou filosóficas que 

venhamos a relacionar formação humana, educação e mídia.  

Enfim, o estranhamento (Entfremdung) a perda da consciência e dos múltiplos 

significados contidos em toda a cadeia produtiva de um aparelho digital, desde sua origem 

mineral e fabril ao suposto verossímil emoji ou like que nossos polegares registram em 

aplicativos rastreados pelo Google ou Facebook, que por sua vez são vendidos como dados 

privados para megaempresas nos comprarem em forma de ininterruptas publicidades 

“gratuitas”, faz cada indivíduo pensar que se emancipa numa comunicação via internet, quando 

na verdade é a máquina digital quem domina o ser manual. A perda dessa consciência e da 

autonomia, inclusive o desejo de se conformar socialmente com o trabalho infantil congolês ou 

industrial análogo à escravidão só reafirma que a categoria de estranhamento (Entfrendung) e 

reificação marxistas, sobre as quais a coisa, mais do que nunca, comporta-se como que tendo 

mais vida própria e domínio sobre as pessoas do que as próprias pessoas sobre si mesmas e 

sobre a matéria inorgânica e orgânica que seu trabalho inicialmente supõe dominar ainda lateja 

atual. Esse estranhamento só exprime como o fetiche mercadológico à técnica se mistifica em 

engodo, em isca ao ser ofertado às massas como o produto cultural mais hipermoderno, mais 

funcional, mais benéfico e mais excitante que a humanidade já criou. Entretanto, o verdadeiro 

intuito é o rastreamento omnipresente da privacidade individual a cada interação gratuita que 

nossos polegares, nossas câmeras frontais e traseiras, nossos microfones, nossos GPS, etc., 

realizam em nossos aparelhos digitais (computador, smartphone, tablete, notebook). A dura 

verdade é que o algoritmo é quem manda o celular emitir uma notificação audiovisual na 

hipnótica tela de vidro que, por sua vez, atrairá como ímã o movimento dirigido de nossos 

polegares, e não o contrário: nossos polegares quem dirão ao celular qual notificação deve 

dirigir o comportamento algorítmico da máquina mineralizada. A não ser que haja um sistema 

operacional por pessoa (que não seja Android, IOS, etc.), e cada uma elaborasse seus próprios 

algoritmos mediante cada personal identity (IP) respectivo à conexão pela web de cada 

dispositivo digital (celular, tablete, computador, notebook), o que sabemos ser impossível de se 

realizar do ponto de vista operacional e financeiro. Aliás, quantos usuários entendem de 

programação de softwares ou quantos saberiam programar um algoritmo individualmente em 

cada dispositivo digital seu, visando sua autoconsciência na realidade efetiva (Wirklichkeit), se 

a mediação desses processos via internet está nas mãos das corporações transnacionais que se 

camuflam no eufemismo de aplicativos (app)? Somos nós que estamos na mão do celular 

dirigido por outrem do que o smartphone sob nosso manual domínio autoconsciente. 
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Quantas vezes pegamos um “smartphone” para fazer uma específica tarefa (pedir 

certa informação a uma parenta, buscar o telefone de uma farmácia, etc.), mas o poder da 

imagem e do som que nossos órgãos sensoriais experimentam naquele determinado momento 

condiciona nossas impressões digitais a clicarem em páginas e páginas da web ou redes sociais. 

Minutos depois, a interação cessa, repousamos o celular e dizemos: “Eita! Não realizei o que 

me propus a fazer ao buscar inicialmente meu ‘smartphone”.  

Esse microcomputador manual nada mais é que um outdoor individual. Em 2015, 

97% dos smartphones de todo o globo eram operados pelos sistemas Android (Google) e IOS 

(Apple) (PESQUISA..., 2015). Cinco anos depois, em 2020, 90% de todos os smartphones no 

Brasil passariam a utilizar o sistema operacional Android, ou seja, nove a cada dez smartphones 

brasileiros são operacionalizados pela multinacional Alphabet (Google) (NOVE..., 2020).  

Segundo o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGVcia), da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV – EAESP), em 

sua 31ª pesquisa anual do uso de tecnologia da informação de 2020, conduzida pelo professor 

Fernando Meirelles, vende-se quatro celulares por televisão, uma televisão por computador, no 

Brasil, EUA e no mundo. Só no Brasil, a cada dez habitantes, nove possuem computadores 

(desktop, notebook e tablet), 90% per capita –; existem 342 milhões de dispositivos portáteis 

(notebook, tablete e smartphone, ou seja, 1,6 dispositivo portátil por habitante) e 234 milhões 

de smartphones (mais de 1 por habitante), totalizando 424 milhões de dispositivos digitais 

(computador, tablete, notebook e smartphone) em uso no território nacional.63  

Outra amostra populacional do ano passado apontou que, durante o período da 

pandemia mundial do Sars-cov-2 causador da mortífera doença covid-19 em 2020, 74% de um 

total de 101 milhões (corresponde a 83% do total) de usuários de internet no Brasil, com 16 

anos ou mais, e que são das classes D e E, acessam a rede exclusivamente pelo smartphone, 

sendo o instrumento mais adotado tanto para trabalho remoto/home office quanto para 

atividades escolares/ensino à distância (PESQUISA..., 2020).  

Das mil e uma funções que este novo “machado de pedra” possui, em 2018, de 

acordo com o IBGE, 95,7% dos brasileiros, que têm acesso à internet, utilizaram a rede apenas 

para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos de mensagens, entre 

outros (CELULAR..., 2020). Tirar fotos, editar imagens; conferir notícias; acessar mapas; fazer 

movimentações financeiras; estudar online, off-line ou por cursos de ensino à distância (EaD); 

                                                           
63 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Brasil tem 424 milhões de dispositivos digitais em uso, revela 31ª 

pesquisa anual do FGVcia. Disponível em: https://portal.fgv.br/noticias/brasil-tem-424-milhoes-dispositivos-

digitais-uso-revela-31a-pesquisa-anual-fgvcia. Acesso em: 29 jan. 2021. Cf. MEIRELLES, 2020.  
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assinaturas de serviços de streaming (músicas, filmes/seriados); entregas (delivery) alimentícias 

ou farmacêuticas estiveram também entre as preferências. O que a pedra/mineral lascada 

representou à suprassunção cultural de nossos ancestrais australopitecus para tornar-se homo 

habilis o smartphone representará à moderna humanidade, prevista a sucumbir ceteris paribus. 

Estamos tão bioquímica e socialmente adictos desta ferramenta (internet) que nossa vida 

acontece mais dentro dela que fora. 

Todas as interações de uma pessoa com seu smartphone via internet são registradas 

mediante o livre consentimento contratual entre cliente-empresa (pela internet a empresa é 

exprimida pelo eufemismo app, significando aplicativo) nos banco de dados de tais empresas, 

através de várias maneiras, como o sistema de posicionamento global (GPS), o microfone, as 

câmeras dianteiras e traseiras, informações digitalizadas em diversos formatos (sítios na web; 

envio de textos, músicas, vídeos, likes e visualizações por aplicativos de redes sociais), etc. A 

maioria dessas empresas/aplicativos/app é gratuitamente baixada pela internet. Cada aplicativo 

deste é uma empresa multimilionária que só se instala num aparelho celular, geralmente, se a 

ela for permitida acessar os contatos da agenda telefônica salva no respectivo aparelho, os 

arquivos de mídia (fotos, vídeos, mp3), a geolocalização inteligente (GPS), etc. Caso contrário, 

esses “gratuitos” aplicativos não se instalam num smartphone. Ora, a gratuidade do download 

possui valor de mercado infinitamente inferior à validade das informações colhidas pelo 

aplicativo/software da empresa baixada, obrigatoriamente se dando mediante mútua aceitação 

de tais pré-condições de instalação individual. Assim, a espionagem consentida é o atual padrão 

do indivíduo burguês esclarecido/ilustrado, dando pleno acesso para que vários robôs e 

funcionários de tais indústrias culturais negociem terabytes de íntimas e gratuitas informações 

individuais em troca da compra por publicidade no mundo inteiro, desde o menor empreendedor 

às maiores empresas do planeta.  

Tais empresas/app armazenam essas colossais informações em potentes e milhões 

de discos rígidos que nunca desligam. Assim, Facebook ou Google, por exemplo, coletam e 

organizam bilhões de íntimas informações que gratuitamente lhes entregamos, para negociarem 

com empresas o devido preço publicitário a ser customizado e preenchido sob o formato e o 

tamanho “x”, na cor “y”, na melodia “z”, durante “w” segundos/minutos a serem ocupados na 

respectiva tela de cada IP de um notebook, tablete, smartphone ou computador quando esses 

trafegam pela internet. A verdade mesmo é que são modernos omnipresentes jornais, 

maquiando-se em concerto de sereias, a cantarolar a gratuidade de seu download e a gratuidade 

das experiências bacânticas que seu busto oferece como moeda de troca à privacidade 

individualmente rastreada de seus clientes, commoditie hodierna mais valiosa que ouro, 
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diamante e petróleo juntos; só que desta vez o protótipo do indivíduo burguês – como bem 

narrado na Dialética do Esclarecimento por Adorno e Horkheimer através do mitológico 

Odisseu – vacila ao não amarrar tão bem seu polegar, afogando-se numa internética navegação. 

Assim, essa tragédia humana não tem happy end.      

Sobre essas individuais privacidades rastreadas erguer-se-iam os negócios 

lucrativos entre tais meros “aplicativos” e as caprichadas publicidades empresariais ou venda 

de informações e serviços a vários órgãos estatais. As indústrias culturais de hoje oferecem 

produtos e serviços tanto em escala fordista quanto flexível. Com o requinte da customização 

hodierna que os algoritmos das grandes corporações digitais oferecem ao sujeito heterônimo 

fica cada vez mais difícil uma pessoa se furtar da dependência a tanta facilidade funcional, 

enfraquecendo a capacidade em nos autoconscientizarmos, ter termos cada um e uma 

autorreflexão crítica.  Tal contexto só reforça a pseudoindividualidade e a semiformação 

cultural dirigida pela avançada indústria cultural 2.0 diante da denominada Web 2.0 ou Web 

3.0 (BURIL; CAMPELLO, 2016; DUARTE, R., 2016). Já reiterava Adorno (2020, p. 78, grifo 

nosso), antes menos de existir o primeiro computador pessoal:  

 
“[...] numa situação em que a dependência virtual de todos de uma configuração 

geral poderosíssima reduz a um mínimo a liberdade possível, o apelo à liberdade 

do indivíduo isolado tem algo de vazio; a liberdade [...] a sua possibilidade varia 

conforme o momento histórico.”    
 

A dependência virtual reduz a um mínimo a liberdade possível. Dessa forma, as 

empresas conseguem saber mais de nós que nós mesmos, qual mercadoria precisamos e temos 

condições financeiras de pagar, enviando-nos propagandas de produtos e serviços que 

verdadeiramente nos carecem, em tempo real. É incrível a filosofia dessa sensação.  

Esse grau de maturidade atual com que chegou a indústria cultural posiciona o papel 

do professor, da professora e da educação, em geral, praticamente refém do que essas empresas 

adotam como modelo comunicacional, informacional e cultural. O dilema das internéticas redes 

sociais, que formalmente garante que a privacidade comunicacional seja criptografada de ponta-

a-ponta entre um emissor e um receptor, e não constantemente hackeada (como assim nos 

mostrou Julian Assange, no caso Wikileaks; ou Edward Snowden, tornado públicos documentos 

oficiais de governos como o dos Estados Unidos que espionava abertamente outros governos, 

como os de Angela Merkel – Alemanha – ou Dilma Rousseff – Brasil –; ou o caso Cambridge 

Analytica como já discorremos,64 entre outros) cai por terra a certeza que estamos nos 

comunicando livre e criticamente por essas plataformas digitais, tendo em vista uma educação 

                                                           
64 Cf. Nota de rodapé 16, p. 66 dessa dissertação. 
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emancipatória nos moldes, pelo menos, de Adorno. Já diriam Kim Bartley e Donnacha O’Briain 

em seu documentário cinematográfico acerca do golpe de estado em abril de 2002 na 

Venezuela, devido às profundas reformas políticas bolivarianas latino-americanas 

protagonizadas pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez: “a revolução não será 

televisionada”.65  

Dentro dessa realidade socioambiental deve ser percebido o trabalho educativo dos 

tempos atuais, especialmente em tempos de pandemia mundial do mortífero vírus Sars-cov-2 

que estamos a enfrentar,66 já dizimando, em números oficiais, 266.614 pessoas no Brasil (índice 

de letalidade proximal 2,41%) e 2.600.504 pessoas no mundo (índice de letalidade proximal 

2,22%),67 não obstante evidências reais de subnotificações de 66 mil mortes por covid-19 no 

Brasil encampadas pela gestão subimperialista, negacionista e genocida do desgoverno 

Bolsonaro, ao menosprezar em vídeos e em entrevistas o efeito calamitoso do vírus, negando 

sua pandemia; ao militar contra o isolamento social e a utilização de máscaras como principais 

freios de contaminação, de colapso do Sistema Único de Saúde e de óbitos subsequentes do 

respectivo contágio, rechaçando inúmeras recomendações científicas; ao militar contra a 

aquisição em massa e imediata de vacinas comprovadas cientificamente; ao promover 

aglomerações públicas em massa, durante a pandemia, bem como por recomendar remédios 

como a cloroquina, fármaco com pouco ou nenhum efeito na prevenção de mortes ou na redução 

de tempo que a pessoa passava hospitalizada por covid-19, ineficiente e possuidor de diversos 

efeitos colaterais deletérios, consenso atual na comunidade científica mundial (CONSENSO..., 

2020; FALAVIGNA..., 2020; GOVERNO..., 2020; REVISÃO..., 2021; SOCIEDADE..., 2020; 

SUBNOTIFICAÇÃO..., 2021). Esse contexto impôs que as aulas via internet se tornassem os 

modelos mais “seguros e saudáveis” frente as antigas atmosferas de ensino-aprendizagem 

tipicamente presenciais, repletas de cheiros, de cores, de sons e de contatos epiteliais 

extremamente ricos e insuperáveis pela via digital. O modelo de educação a distância, online 

ou remota, única e exclusivamente por meio de telas audiovisuais pegou de surpresa muitos 

educadores e estudantes não acostumados ou adaptados a ensinarem e aprenderem apenas 

                                                           
65YOUTUBE. A revolução não televisionada – 420doc#18. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRypWYgTKuE. Acesso em: 11 fev. 2021. 
66 Sars-cov-2 é a sigla abreviada do vírus chamado em língua inglesa de Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (ou, em português, “coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2”) e covid-19 é a sigla 

abreviada para a doença chamada, em inglês, de Corona Virus Disease – 2019 (ou, em português, doença por 

corona vírus – 2019). Cf. WIKIPÉDIA. Covid-19. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/COVID-19. 

Acesso em: 11 jan. 2021; WIKIPÉDIA. Corona vírus da síndrome respiratória aguda grave 2. Disponível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_ 

grave_2. Acesso em: 11 jan. 2021. 
67 BING.COM. Rastreador do covid-19. Disponível em: https://www.bing.com/covid/local/brazil?cc=br. Acesso 

em: 9 mar. 2021.  
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nesses formatos, gerando muitos relatos de desgastes fisiológicos e psicológicos, afetando a 

quantidade e a qualidade do conteúdo curricular e extracurricular a ser transmitido e aprendido, 

logo, o rendimento dos respectivos processos avaliativos. Nenhum modelo educacional foi 

possível de ser feito sem o auxílio de uma máquina (computador, notebook, smartphone, 

câmeras audiovisuais, etc.) em 2020 e não o será em 2021. Rousseau, Decroly, Montessouri, 

Freinet, Piaget, Steiner e muitos escolanovistas devem estar a se contorcer em seus caixões 

diante da dependência cibernética formacional/educacional vigente.  

Apresentada essa influência da cultura digital à formação e educação humana, 

vejamos que caminhos metodológicos podem ser trilhados para compreender e superar tamanha 

fraqueza do eu, através de trabalhos formativos e educativos em prol de um eu resistente e 

crítico, necessário à realização da emancipação humana omnilateral. 

 

6.2 Possíveis caminhos de trabalho formativo com forró à emancipação humana 

omnilateral 

 

Para Adorno, quem defendia a cultura radicalmente medíocre e culpada, era 

cúmplice desta; quem a recusasse promoveria a barbárie. A tendência totalitária do 

esclarecimento em qualquer sistema político, paradoxalmente, fazia nascer um contexto em que 

toda resistência e luta contra a mentira (fake news jornalísticas hegemônicas) acabaria 

beneficiando ao mais puro terror, “Quando ouço falar em cultura, destravo o meu revólver’, 

dizia o porta-voz da Câmara de Cultura do Reich de Hitler.” (ADORNO, 2002, p. 88).  

Para Adorno, a barbárie, terrível sombra sobre a nossa existência, era justamente o 

contrário da formação cultural (Bildung), inscrita ao processo civilizatório como anteposto 

negativo dialético à cultura. Era o antagonismo existente entre o mais alto desenvolvimento 

científico, tecnológico e artístico aliado a uma maioria social incivilizada sob uma pobreza 

extrema. Logo, a desbarbarização seria o pressuposto imediato da sobrevivência, devendo ser 

o objetivo de toda escola, libertando-se dos tabus do magistério, cuja pressão reproduz a 

barbárie.  

Freud, por sua vez, nos dizia que a civilização originava e fortalecia o 

anticivilizatório. O mal-estar na cultura era muito abrangente. A pressão em civilizar-se tendia 

a uma resposta explosiva e violenta. Não à toa, Adorno, como bom freudiano, propunha a mais 

ampla divulgação de Mal-estar na cultura, Psicologia das massas e análise do eu, “[...] Se a 

barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo 

de desesperador.” (ADORNO, 2020, p. 130) Ora, quanto mais densa era a rede de conexão 
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entre as pessoas, mais precisamente tal densidade impediria uma saída. Essa tentativa autônoma 

aumentaria a raiva contra a civilização pelo simples fato do indivíduo se esforçar tanto, desde 

em que é bebê, para se enquadrar numa cultura social que nunca valeria a quantidade e a 

qualidade da recompensa social/civilizatória obtida. Assim, a falência da cultura geraria a 

barbárie. A cultura não havia cumprido sua promessa, dividindo homens (trabalho intelectual) 

e escravos/mulheres (trabalho físico/trabalho sexual e domiciliar). A divisão sexual, social e 

internacional do trabalho subtraia da humanidade a confiança em si mesma e na própria cultura. 

Assim, a raiva expressaria a não realização da cultura, em forma de barbárie brutal, sádica e 

egóica, como lobos sem racionalidade. A passividade inofensiva podia ser uma forma de 

barbárie, pronta a contemplar o horror, omitindo-se do momento decisivo. Freud fundamentava 

a tendência à barbárie de um modo essencialmente psicológico. Por intermédio da cultura, 

fracassos desenvolviam sentimentos de culpa subjacentes que acabavam se traduzindo em 

agressões. Para Adorno, a educação devia levar a sério as conclusões apontadas por Freud.  

A perpetuação da barbárie68 na educação era mediada essencialmente pelo princípio 

da autoridade. A incapacidade de tolerar brutalidades aos outros pressupunha uma renúncia ao 

                                                           
68Particularmente, esta pesquisa é contra a semântica da categoria barbárie, embora concorde com parte do 

conteúdo. Pois os povos “não civilizados” do território que foi colonizado como “Américas” foram considerados 

selvagens, subumanos e ainda são considerados bárbaros, gentios, “subdesenvolvidos”, não tendo nenhum 

apreço a se filiarem à consciência coisificada e civilizatória que fetichiza a técnica, o lucro e outras bugigangas 

reificantes e poluidor-destruidoras da natureza universal. Criticamos veementemente o eurocentrismo acadêmico 

adorniano pelo fato de achar que existe uma humanidade civilizada (com cultura, desenvolvida) e outra bárbara, 

primitiva (sem cultura, subdesenvolvida), ainda em estágio animal, irascível por natureza, logo, bruta e bárbara 

equivalida ao conjunto dos demais seres vivos não-humanos. Quem foi que disse ao animal irracional que ele 

era bárbaro e que o ser racional não aculturado aos padrões europeus também o seja? Quem foi que disse que os 

impulsos irascíveis, selvagens e egoístas são próprios de um animal não civilizado, logo, de um homem em 

estágio bárbaro? Tal antagonismo é tipicamente oriundo da filosofia euro-ocidental que reproduz os nexos 

pseudológicos das teses teológicas judaico-cristãs e pseudocientíficas, ambas racistas e eugenistas, para justificar 

a escravidão dos povos da floresta de Pindorama e dos povos negros africanos, bem como o comércio 

transatlântico desses negros corpos-mercadoria. Na prática, é um explícito epistemicídio e ecocídio a outras 

formas de existir e de saber referentes aos povos da floresta, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, etc. A barbárie 

como sinônimo de “animal violento ainda não civilizado” só reforça o etnocentrismo greco-romano e germânico 

típico da filosofia ocidental, desde Platão à ciência social moderna. Essas barbáries escravagista, colonialista, 

capitalista, imperialista, nazista, fascista, nacional-desenvolvimentista ou neoliberal advêm de uma cultura 

engendrada sobre a distinção sexual e classista entre trabalho intelectual e físico, escravizando ou assalariando 

atualmente pseudofelicidades hegemonicamente urbanas. Tentativas populares de superação destas barbáries, 

como o socialismo cubano, russo, chinês, vietnamita ou coreano, mesmo após a histórica realização do I 

Congresso dos Povos do Leste/Oriente, de 1920, em Baku (Azerbaijão), organizando pela III Internacional 

comunista, ter reunido cerca de 1.851 delegados egípcios, árabes, armênios, turcos, curdos, persas, hindus, 

chineses, coreanos, russos e outros (LENIN..., 2018; MANIFESTO..., 2018) e aprovando como resolução final 

do evento que no mundo colonial ou semicolonial um novo sujeito revolucionário deveria ser protagonista ao 

lado da classe operária, a saber, os povos oprimidos do III Mundo, seus processos de libertação nacional 

carregaram inúmeras contradições e atrocidades. Tais detalhes e distinções entre a barbárie do opressor colonial-

burguês e as tentativas anticoloniais comunistas não serão esmiuçadas aqui. Nesse sentido, circunscrita à noção 

de mundo adorniana, seria mais fácil Adorno ser um alienado pseudocivilizado burguês e um bárbaro epistêmico 

do que, por exemplo, o ser milenar dos povos da floresta brasileira, um ser genérico fortemente exteriorizado e 

humanizado à sua tribo, à sua natureza e à sua cosmogonia/florestania própria.  Para ser mais exato, foi o 

renascimento da ilustração/esclarecimento iluminista (artística, técnica, tecnológica, científica e filosófica) 



 
133 

 

 

comportamento autoritário e à formação de um superego (consciência moral) rigoroso, estável 

e exteriorizado. Dissolver qualquer tipo de autoridade não esclarecida, principalmente na 

primeira infância, constituía um dos pressupostos mais importantes para uma desbarbarização 

(ADORNO, 2020, p. 181). A escola devia ser avessa a qualquer violência física.  

Outro fundamental conceito para entendermos a educação em Adorno era o de 

emancipação humana. Existem várias conotações para essa expressão. Uma delas, como já 

havíamos dito (MARX, 2010, p. 132),69 reside em Marx, autor-fonte de vários conceitos 

adornianos. Para Marx, os pressupostos da emancipação humana seriam a combinação dialética 

entre o vir-a-ser (Werden) do humanismo teórico (Aufhebung da religião/ ou ateísmo) com o 

vir-a-ser do humanismo prático (suprassunção da propriedade privada/ ou comunismo). Por 

meio da suprassunção dessa mediação, pela primeira vez, o vir-a-ser da essência humana tornar-

se-ia efetivo, ao que Marx chamaria de humanismo positivo (em nada se confundindo, por 

exemplo, com o positivismo de Augusto Comte).  

Para Marx, abolir a religião da esfera pública/estatal e transferi-la totalmente ao 

arbítrio privado/individual é crucial tanto para a emancipação humana quanto do próprio 

Estado, embora “[...] a consagração da emancipação política [...] não suprime nem tem por 

objetivo suprimir a religiosidade real do homem” (MARX, 2005a, p. 24). Na obra A questão 

judaica, Marx perceberia que o fundamento secular do judaísmo era o interesse egoísta, que o 

culto secular era a usura e que o Deus secular judaico era o dinheiro (Mamon), daí concluindo, 

“[...] Pois bem, a emancipação da usura e do dinheiro, isto é, do judaísmo prático, real, seria a 

autoemancipação de nossa época” (MARX, 2005a, p. 45). No capitalismo, o homem real só 

seria reconhecido sob a forma de um indivíduo burguês egoísta, não-político; enquanto que o 

verdadeiro homem somente seria reconhecido sob a forma de citoyen70 abstrato (MARX, 2005a, 

p. 40-41). A isso Marx advertia que,  

 
Somente quando o homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e se 

converte, como homem individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e 

em suas relações individuais, somente quando o homem tenha reconhecido e 

organizado suas “forces propres” como forças sociais e quando, portanto já não se 

separa de si a força social sob a forma de força política, somente, então, se processa 

a emancipação humana. (MARX, 2005a, p. 42, grifo nosso). 

                                                           
europeu, em que a educação e a formação cultural tiveram papel importantíssimo, quem verdadeiramente 

conduziu inexoravelmente a essas barbaridades intra-europa e extra-europa ocidental. Ou o reverso: a base da 

sobrevivência civilizatória (colonialista, burguesa, urbana, etc.) euro-estadunidense dá-se pela bárbara e brutal 

imposição econômica e bélica sobre uma maioria marginalizada, e por isso esta contrabarbariza em legítima 

defesa de seus povos oprimidos. Não nos delongaremos a essa discordância sobre a categoria barbárie adorniana 

por acharmos que em outro momento científico tal crítica deva ser mais bem fundamentada e analisada, todavia 

as vísceras antropofágicas de nossa discordância mereciam ser expostas. 
69 Cf. Página 38 desta pesquisa dissertativa. 
70 “Cidadão”, em língua portuguesa. 
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Para Marx, a filosofia seria a cabeça dessa emancipação e o proletariado mundial 

seu coração. A filosofia encontraria no proletariado suas armas materiais e o proletariado 

encontraria na filosofia suas armas espirituais, visto que “[...] A filosofia não pode realizar-se 

sem a suprassunção do proletariado, o proletariado não pode supra-sumir-se sem a realização 

da filosofia” (MARX, 2005b, p. 156).  

Adorno (2020, p. 198), por sua vez, dizia que a emancipação era uma categoria 

dinâmica (vir-a-ser) e não estática (ser). Para Marx, somente no proletariado a nacionalidade 

federativa alemã podia encontrar o elemento dinâmico da sua emancipação humana, obtida 

somente com a supressão do Estado e do dinheiro. Apesar de beber da dialética marxista, a 

concepção de emancipação humana adorniana seria um tanto distinta da práxis socialista e 

comunista de seu tempo histórico, especialmente das autoritárias pedagogias nacionalistas e 

unipartidárias subjugadas à III internacional comunista, hegemonizada basicamente pelo terror 

stalinista.  

Para Adorno, a emancipação, categoria dinâmica (vir-a-ser), pressupunha o 

esclarecimento kantiano. Esclarecimento em Kant era simbolizado pelo dizer “libertação da 

autoincompatível menoridade humana”. Menoridade ou tutela era a preguiça, a falta de decisão 

ou de coragem de pensar por conta própria sem a orientação de outrem (heteronomia), de 

“maioridades” (autoridades) hierarquicamente superioras (patrão, governante, militar, padre, 

pai/mãe, etc.). Emancipação não era autonomia como autolegislação, enquanto razão 

legisladora soberana e absoluta. Seria autonomia o oposto de autoridade? Adorno dizia que não. 

Autoridade era um conceito psicossocial. Uma pessoa com autoridade técnica, entendendo mais 

de um assunto que outra, condicionava uma relação humana dentro um contexto social que não 

podia ser menosprezada. O modo pelo qual nos convertemos em um ser humano autônomo não 

significava simplesmente o protesto contra qualquer tipo de autoridade. Adorno (2020, p. 193) 

mencionava que investigações empíricas nos EUA à sua época revelavam exatamente o 

contrário: crianças comportadas tornando-se autônomas e com opiniões próprias antes mesmo 

de criança refratárias. Ou seja, assimilar o superego de uma correta/padronizada ordem era 

caminho mais rápido para a autonomia efetiva que a desobediência refratária a todo modelo de 

superego. Adorno (2020, p. 194) é categórico ao afirmar que o momento da autoridade era 

pressuposto de um momento genético à emancipação humana. O autor criticava fortemente a 

formação profissional e a formação no local de trabalho (on the job training) na mineração, na 

agricultura, na indústria, no comércio, no setor de serviços, etc., pois remontava a formas do 

período pré-industrial, a formas de adestramento, jamais visando um comportamento 

autônomo. A emancipação, para Adorno (2020, p. 197), precisaria ser acompanhada de certa 
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firmeza do eu, da unidade combinada do eu, tal como formulada pelo modelo individual 

burguês. 

Dermeval Saviani (2012), por sua vez, numa fundamental obra cofundadora da 

pedagogia histórico-crítica denominada Escola e democracia, redigido ao longo de 1980-83, 

contraporia bastante os termos e pretextos adornianos supostamente marxistas, tendo em vista 

uma educação brasileira de fato voltada à revolução socialista e à emancipação humana 

omnilateral. Advogava a tese de que o movimento pedagógico internacional escolanovista, que 

se pretendeu superar os vícios didático-metodológicos da pedagogia tradicional (autoritária, 

uniformizadora, usuária de violências como palmatórias, castigos, etc.), tanto imperialistas 

quanto comunistas, fundamentalmente a partir do lançamento do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova no Brasil em 1932, alvorando ser nova e crítica, pelas suas típicas exigências 

metodológicas e arquitetônicas, acabou por se tornar uma educação bastante onerosa. Por isso, 

a escola nova que deveria ser um manifesto à escola pública, passou a circunscrever-se a 

pequenos grupos de elite, rebaixando o nível de ensino destinado às camadas mais populares, 

às quais muito frequentemente tem na escola o único meio de acesso ao conhecimento 

elaborado. Com o passar dos anos, em vez de resolver os problemas da marginalidade 

pedagógica, a Escola Nova a agravaria; de contra-hegemônica passaria a ser um mecanismo de 

recomposição da hegemonia da classe dominante (SAVIANI, 2012, p. 10). Na prática, quem se 

beneficiou da escola nova? Não foram os negros favelados, os povos da floreta, o proletariado. 

O “povão” brasileiro, diria Saviani (2012, p. 48-49, grifo nosso), continuava a ser educado 

basicamente pelo método tradicional, e mais do que isso, 

 
[...] não só continuaram a ser educados, à revelia dos métodos novos, como também 

jamais reivindicaram tais procedimentos. Os pais das crianças pobres têm uma 

consciência muito clara de que a aprendizagem implica a aquisição de conteúdos 

mais ricos, têm uma consciência muito clara de que a aquisição desses conteúdos não 

se dá sem esforço, não se dá de modo espontâneo; consequentemente, tem uma 

consciência muito clara de que para se aprender é preciso disciplina, e, em função 

disso, eles exigem mesmo dos professores a disciplina.  É comum a gente encontrar 

esta reação nos pais das crianças das classes trabalhadoras: se o meu filho não quer 

aprender, vocês tem que fazer com que ele queira. E o papel do professor é o de 

garantir que o conhecimento seja adquirido, às vezes mesmo contra a vontade 

imediata da criança, que espontaneamente não tem condições de enveredar para a 

realização dos esforços necessários à aquisição de conteúdos mais ricos e sem os quais 

não terá vez, não terá chance de participar da sociedade. É nesse sentido que digo que 

quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática 

ela foi. 

 

Em Saviani (2012), percebemos elementos contraditórios presentes na realidade 

brasileira que se chocava com os preceitos abstratos e teóricos à emancipação humana 

adorniana, como espontaneidade, autonomia, não homogeneidade e não autoritarismo do 
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professor frente a complexa demanda estudantil, escolar e formativa como um todo. Como 

mudar uma gigantesca estrutura capitalista e cultural sem disciplina, sem unitária ação 

educativa, sem autoridade e sem cerceamento relativo das espontaneidades e 

semiautoconsciências estudantis, diante dos dialéticos processos de ensino-aprendizagem que 

visam democratizar do saber histórico da humanidade para a libertação dos estudantes pobres 

da periferia e usuários da escola pública brasileira? Esse é um desafio colocado para todos os 

educadores e professores de qualquer conhecimento existente que queiram educar sujeitos 

históricos para a emancipação humana omnilateral e verdadeiramente emancipatória. Um 

currículo escolar, por exemplo, deve ser encarado como uma parte estruturante da luta humana 

pela liberdade, conjugando dialeticamente um sujeito livre em uma sociedade organizada, uma 

sociedade livre num sujeito organizado, mediante uma formação ininterrupta até a vitória 

efetiva de superação/suprassunção de todas as omnilateralidades opressivas (de classe, de raça, 

de gênero, de orientação sexual, de religião, etc.) entre pessoas e natureza, religando relações 

que a mais-valia capitalista cinde: trabalho intelectual x trabalho manual; homem x mulher e 

ser humano x natureza. 

Enfim, percebemos que a contextualização das concepções adornianas quando 

percebidas na realidade da luta de classes brasileira, no que tange à temática do trabalho 

educativo, envereda por outras conclusões, aparentemente autoritárias ou violentas ao padrão 

culto germânico, se não contextualizadas com a devida crítica. Emancipação, autonomia, 

espontaneidade, desbarbarização, em abstrato, são belas palavras de serem concebidas e 

proferidas em palestras e livros. No entanto, segundo Saviani (2012), quando tais conceitos se 

materializaram na realidade brasileira, dizendo estarem banhados pelo movimento 

internacional em defesa de uma pedagogia nova e da escola pública, na verdade, produziram 

uma educação cada vez mais destinada à elite burguesa e menos à escola pública (vide o alto 

custo desses escolanovismos “emancipatórios”), logo, cada vez menos ampliando a democracia 

brasileira. Ao passo que aqueles e aquelas que menos filosofavam sobre uma nova pedagogia 

na escola pública, mais contribuíram para a democracia brasileira e para a proletarização da 

formação humana omnilateral.      

Diante da problemática da privacidade individualmente rastreada, conduzida pela 

Indústria Cultural 2.0 e seus monopólios de mídias sociodigitais operadas pela internet, e os 

limites da formação cultural (Bildung) e educacional brasileira à emancipação humana, como 

mostramos haver em Adorno e Saviani, apontaremos agora possíveis caminhos para o trabalho 

formativo com forró para uma emancipação humana omnilateral. 
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Kellner (2001, p 142) proporia aos estudos de mídia uma investigação omnilateral 

em três eixos-base: 1) Origem, produção e economia política dos textos; 2) distribuição e 

interpretação textual e 3) recepção por parte do público e de seus modos utilizados para produzir 

significados, discursos e identidades.  

Quais seriam as relações transversais estruturantes dos processos de produção, 

circulação, distribuição e consumo dos bens simbólicos da indústria cultural do forró cearense? 

Que papéis ocupariam artistas, produtores, empresários de bandas, “camelôs/pirataria” e 

usuários na cadeia produtiva do forró? Qual o grau de autonomia e dependência entre estes? 

Como faríamos, afinal, uma possível leitura da economia política deste forró pop? Perguntas 

como essas foram levantadas por Feitosa (2008) e achamos interessante dialogar com nossa 

pesquisa, pois os eixos suscitados por Kellner poderiam conduzir futuras pesquisas à temática 

que estamos a nos debruçar. Para Feitosa, o terceiro tópico do seu proposto estudo de mídia,  

 
[...] é um dos caminhos essenciais a ser percorrido para a elaboração de uma análise 

crítica do consumo cultural do forró pop. Acredito que uma aproximação com a 

antropologia enriqueceria essa trajetória. Uma etnografia dos espaços principais de 

sociabilidade do “mundo forrozeiro”, notadamente as festas e shows, a apropriação 

de técnicas como a observação participante e entrevistas estruturadas com os 

adeptos da cena, seus “relatos de vida” e “testemunhos” ajuda a compreender, em 

sua dimensão cotidiana, as relações entre o consumo e referências culturais e os 

processos de configuração, atualização ou reelaboração das identidades e das 

identificações de seus consumidores. (FEITOSA, 2008, p. 12, grifo nosso). 

 

Portanto, para nós, uma análise crítica sobre o fenômeno da indústria cultural do 

forró, aproximando-se da antropologia, através de técnicas como a observação-participante e 

entrevistas semiestruturadas, baseada em relatos de vida e testemunhos de usuários e 

promotores da cena forrozeira são percursos metodológicos constitutivos de futuros campos de 

pesquisa empíricos, em torno do qual esta pesquisa poderia desaguar. 

Albuquerque e Chagas (2019) nos relatam uma experiência de um evento realizado 

durante os dias 16 e 18 de agosto de 2019, no bairro Barra do Ceará, na cidade de Fortaleza 

(CE). Lá, ocorrera a 2ª edição do evento popular de forró denominado Arrocha o Nó, iniciativa 

organizada por três professores especializados em dança e em dança de salão. O evento 

configurou-se como uma imersão em vivências sobre forró e suas várias derivações, como 

“forró estilizado”, “forró pé-de-serra”, xote, xaxado, baião, “forró de gafieira” e o denominado 

“coco do Iguape”. Através de diários de campo na condição de observadores-participantes com 

os adeptos da cena no evento, a finalidade da pesquisa fora perceber por três eixos analíticos 

(local, sujeitos e atividades) se o evento se configurara numa formação humana/cultural, de 
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cunho artístico-popular, que fosse contraponto ou colaboradora à hegemônica indústria cultural 

do forró que atinge também a cidade. Do evento, ambos os autores concluíram que,  

 
[...] a escolha do local numa periferia de Fortaleza, fora de um ambiente acadêmico, 

numa rústica arquitetura que o local “Açaí na taipa” oferecia (pois unia a antiga e 

pobre tecnologia de “taipa/pau-a-pique” expressa em suas paredes à moda comercial 

de usufruir o fruto amazônico açaí), com aulas dos timbres, das frases rítmicas 

percussivas e dos passos de danças característicos do modo de viver o forró e seus 

subgêneros, bem como a exposição parafolclórica do subgênero “coco do Iguape” 

como indícios contra-hegemônicos, popular e de classe subalterna de produzir cultura 

alternativa frente à indústria cultural capitalista do forró no município. 

(ALBUQUERQUE; CHAGAS, 2019, p. 2423). 

 

Eventos como esse mostram que a indústria cultural do forró não domina 

unilateralmente seus usuários, ouvintes e teleouvintes. As pessoas ainda possuem forte traço de 

resistência e contestação ao esclarecimento mistificado e totalitário da indústria cultural 

expressos de inúmeras formas de reapropriação da cultura humana, dentre elas o forró e suas 

derivações. Inclusive o evento teve forte caráter popular por não se vincular de maneira alguma 

a uma perspectiva teórico-acadêmica. Ao mesmo tempo, produziu uma série de saberes e 

processos formativos que poucas salas de aula de pós-graduação qualis 7 jamais conseguiriam 

desenvolver. A maneira oral de se produzir saber, de maneira extremamente participativa e 

respeitosa com quem tem o domínio da técnica corporal de um específico gênero de dança, 

entre mestres e discípulos, entre seus respectivos aprendizes, pelo menos nesse evento, 

mostrou-se como uma das possíveis formas criativas e emancipatórias tão largamente defendida 

por Adorno, no caso, mais formando crítica e culturalmente os jovens participantes (18 a 60 

anos) que lá experimentaram os três dias de evento que semiformando ou deformando, via 

fraqueza do eu, mediante conteúdos artísticos já batidos da indústria cultural de Wesley Safadão 

e Xandy Avião, produtos culturais que jogam contra a formação de uma racionalidade crítica e 

resistente à ordem burguesa existente. Expressões folclóricas ou artísticas da cultura popular 

tem uma ambivalência gigantesca: venderem-se a baixo preço para sobreviverem suas 

manifestações características (arte, técnica, saber, etc.), sendo, por isso, apropriadas facilmente 

por um chefe de uma específica indústria cultural que rapidamente massificará seu consumo à 

população; bem como poderem percorrer um caminho completamente antagônico, escolhendo 

não fazer parte da indústria cultural 2.0 como alternativa econômica às suas essências e 

existências, estranhadas como culturas heterônomas em troca de vultosos lucros do mundo 

administrado. Essa última escolha, em que se preferem percorrer um trajeto de obtenção de 

renda ou salário, alienando-se em alguma outra relação social de produção que não seja 

diretamente vendendo a manifestação daquele saber cultural-popular, afim de não desvirtuar os 
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sentidos e significados originários e hodiernos de suas valiosas maneiras de curtir e resistir ao 

modo de produção capitalista, mostra-se bastante comuns em muitos grupos populares 

artísticos. Essa opção tende a preservar melhor a manifestação artística (saberes ancestrais, 

metodologias históricas de mestres e mestras) da cultura popular, ora adaptando-se a uma 

imagem pública em que suas autóctones manifestações possam ser aceitas pela estética 

burguesa dominante em ruas e praças, ora resistindo em processos de trabalho formativo e 

educativo menos público e mais privado, restrito, porém mais aprofundados e acumuladores de 

futuras emancipações humanas individuais e coletivas à eternas gerações, a fim de não morrer 

a cultura do povo de um lugar. 

No que tange a temática do trabalho educativo com forró, por exemplo, muitas 

formas de emancipação e alienação se fazem presentes. Existem vários modos com que o 

conteúdo cultural forró contribui para a formação humana omnilateral da classe trabalhadora e 

suas pobres e marginalizadas famílias. A própria via pequeno-burguesa enquanto profissional 

liberal das artes (dança, música, teatro, etc.) ou da educação física ao vender seu autosserviço 

à clientes burgueses em formato não-assalariado é sim um exemplo em que uma professora de 

dança da periferia e da classe trabalhadora, por exemplo, pode formar-se e formar sua clientela 

numa perspectiva crítico-superadora das amarras capitalistas ou literalmente vender seu serviço 

de aulas de forró em conformidade com os ritmos e estética da indústria cultural do forró 

cearense ditado pelas modas da grande mídia: a escolha é possível. 

Do ponto de vista da formalidade do ensino, graduados e graduadas em 

licenciaturas de educação artística, de educação física, de dança ou de música podem fazer 

excelentes trabalhos Brasil afora em suas respectivas escolas e salas de ensino-aprendizagem. 

O trabalho formativo de uma professora vai depender muito de sua intencionalidade estratégica 

didático-metodológica, aliada ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) de sua escola. Todos e 

todas que sobrevivem do magistério formal e informal enfrentam a dialética contradição entre 

formação cultural (Bildung) e semiformação (Halbbildung), imposta extrinsecamente pela 

indústria cultural e demais estruturas deformadoras de opinião, bem como as durezas objetivas 

das péssimas condições de trabalho e salariais que suas escolas públicas da educação básica 

oferecem. O forró pode tranquilamente ser um conteúdo didático a ser trabalhado na 

formalidade curricular ou extracurricular das disciplinas escolares acima elencadas, abordando 

desde as mais variadas técnicas de passos de dança à historicidade de seu fenômeno e timbres 

característicos. Ele também pode ser trabalhado como método formativo omnilateral em caráter 

extracurricular, em ações comunitárias ou em organizações da sociedade civil, em ONGs, em 

movimentos sociais, em partidos, em sindicatos, igrejas, etc.  
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Aliado a isso, muitas aulas de forró se dão na perspectiva da dança de salão (em 

casal). Muitas academias independentes e estúdios de dança possuem alunos e alunas há mais 

de 20 anos de história, desenvolvendo inclusive seus próprios métodos de dançar forró e 

hibridizações com outros estilos de dança (urbana, de salão, indígenas, negras, folclóricas, etc.). 

Podemos citar técnicas e estilos de dançar forró que são vendidos como serviço em aulas de 

grupo ou particulares, como o “forró Itaúnas/roots/new roots”, no estado do Espírito Santo; o 

modelo “forrozin” de se dançar forró idealizado pelo professor e dono da marca/empresa 

“Forrozin” Daniel Maia; o “forró cabrueira”, no estado da Bahia; o forró do grupo “pé 

descalço”, no estado de Minas Gerais; o “método Omì”, idealizado pelo professor de dança, 

artista e educador popular Eder Soares, em Fortaleza, entre tantos outros grupos, métodos e 

estilos de se apropriar e experimentar o forró como bem entende um ser humano qualquer ou 

grupos familiares e comunitários mundo afora. Na verdade, casa, escola de dança geralmente 

cria sua peculiaridade didático-metodológica; sua predominância musical (rítmica, melódica ou 

harmônica), corporal (pernas, tronco, braços; cervical/cabeça), cênica (agarrado/afastado, 

rápido/lento); que tipos de artistas/bandas e ritmos preferencialmente tocam em suas aulas, etc. 

Todo esse contexto favorecerá com que estilos de forró se desenvolvam nessa escola/academia 

de dança ou num casal que faz aula particular, como assim acontece com outras artes marciais 

ou grupos de capoeira. Especificamente em Fortaleza, o forró é vivenciado de diversas formas, 

extrapolando espaços escolares, educativos e da cultura popular.  

Existiram também vários grupos de dança de salão, especificamente de forró, que 

cresceram bastante durante o sucesso da rede Somzoom Sat na década de 90, inclusive criando 

passos ou capturando gestos e elementos de outras danças de salão, como a famosa onda que a 

lambada paraense deixou na cena cultural cearense, adaptando alguns passos de tais danças ao 

forró que futuramente se chamaria “forró estilizado”. Muitas escolas de dança de salão 

passaram a crescer seu número de clientes a partir dessa demanda consumista pelo forró de 

Gurgel, que por sua vez também permitia a criação cênico-dançante de um a nova forma 

inclusive de se dançar forró em salão, espalhando Brasil afora tanto a forma de se tocar forró 

(bandas de Gurgel) como de se dançar forró (forró estilizado cearense), virando o fenômeno de 

massas que hoje conhecemos, quase 30 anos depois. Da mesma forma, grupos de dança de salão 

de forró também fechavam suas portas ao passar da moda forrozeira, pois a demanda clientelista 

varia conforme o mercado, nada muito monolítico e permanente, fazendo com que muitos 

professores de dança de salão passassem a dar aulas de forró particulares ou acompanhando 

clientes em shows e festas, num ofício popularmente denominado de personal dance.  
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Há ainda processos de trabalho formativo com forró inserido em contextos de 

grupos comunitários folclóricos ou para-folclóricos que se manifestam livremente durante o 

mês de junho e julho, por todo o nordeste brasileiro, para celebrar e comemorar danças, 

músicas, comidas típicas, etc., referentes à festa de São João. Vários grupos organizam 

quadrilhas em seus bairros e comunidades para celebrar tais festejos juninos, bem como 

elaboram campeonatos coreográficos de quadrilhas juninas municipais, regionais e nacionais, 

envolvendo uma longa cadeia de pessoas e estrutura econômica, treinando durante meses pela 

obtenção de um futuro título à quadrilha.  

Portanto, tendo em vista uma formação humana verdadeiramente omnilateral e 

emancipatória das amarras capitalistas, podemos concluir que trabalhos formativos e educativos 

com forró, especificamente na relação professor-aluno, em seus diversos formatos e contextos, 

apresentam ambivalência em seu caráter teórico e prático, a depender da teleologia política 

adotada em seus planos de ensino didático-metodológicos. Estes podem se basear tanto no senso 

comum mercadológico, vendendo serviços de dança de salão, do ritmo forró, a partir da 

demanda de um cliente, ou podem enquanto profissionais (assalariados ou liberais) realizarem 

livremente suas aulas formais ou informais, mediante a devida certificação formal do Ministério 

da Educação (MEC) em títulos de licenciaturas e bacharelados em educação artística, em 

educação física, em música, em dança ou até mesmo sem nenhum título formal acadêmico 

(como é o caso dos processos de trabalho formativo e educativo de mestres e educadores da 

cultura popular brasileira), contribuindo significativamente para a formação humana do povo 

brasileiro de diversas formas libertadoras. Alguns exemplos foram mostrados nessa pesquisa. 

A relação de trabalho formativo professor-aluno tanto pode formar sujeitos histórico-críticos, 

como semiformar mero consumistas automatizados e automatizadas pela cultura digital 

internética; tanto pode ser um conteúdo reprodutivo de uma educação bancária enfraquecedora 

o eu, gerando pseudoindividualidades, como pode contribuir para individualidades cada vez 

mais solidárias às opressões sofridas e ainda não resolvidas de seu próprio povo, e para 

identidades cada vez mais autoconscientes da própria história popular brasileira; pode adaptar-

se ao existente da indústria cultural 2.0 ou resistir aos ataques do governo Bolsonaro aos 

servidores públicos, aos movimentos sociais e à população como um todo por sua planejada 

negligência, omissão e cumplicidade em não respeitar as recomendações médicas e científicas 

das instituições internacionais e nacionais de saúde para o enfrentamento sanitário global da 

pandêmica doença covid-19. Enfim, pode conscientizar pessoas de várias idades sobre a origem 

do forró, suas imbricações antropológicas e artísticas (melódicas, rítmicas e harmônicas) ou 
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pode simplesmente entrar no jogo da cultura forrozeira disseminada pela indústria cultural do 

forró cearense hoje protagonizada por Wesley Safadão e Xandy Avião. 

O forró, embora seja majoritariamente considerado pela filosofia acadêmica e 

adorniana como arte ligeira, de baixa capacidade abstrativa e intelectual (não é uma arte 

“séria”, no sentido aristotélico serius, “trabalhada”), exatamente por ser uma cultura absorvida 

mediante a leitura de milhões e milhares de histórias, páginas orais da cultura corporal de 

movimento, originária de práticas ancestrais (indígenas, negras, mouras) que burlam as 

sequências enrijecidas de um método científico, sincopando a ciência que luta em sistematizá-

la – sem falar na inferioridade quantitativa de escritos sobre ele diante de outros temas 

preferidos pela filosofia, sociologia, etc. –, mesmo assim, possui forte capacidade para uma 

formação crítica e revolucionária, a fim de emancipar toda a omnilateralidade dos sujeitos e 

sujeitas historicamente dominadas pelos fetiches capitalistas da indústria cultural, tanto do 

Brasil como de qualquer lugar gravitacional que permita o batuque, uma vez que Cascudo 

(1954, p. 150, grifo nosso) nos afirmava categoricamente a respeito das batucadas que, “[...] 

Devem existir em Marte, Júpiter e Urano”. Embora pareça redundante, não custa nada 

reforçar: onde houver uma palma de mão cantada sob um batuque qualquer, haverá contexto 

para uma dança, sedimentos imprescindíveis para a formação omnilateral de qualquer 

sociedade, semelhante ao viver imortal dos povos da floresta. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Um ser não objetivo é um não-ser. Carecemos de objetos essenciais à nossa própria 

vitalidade objetiva. No modo (Art) da atividade vital encontra-se todo o caráter de uma espécie. 

Assim, a atividade conscientemente livre para a vitalidade de uma pessoa constitui o caráter 

genérico do ser pessoa, de maneira que a vida produtiva humana é a residência da vitalidade 

genérica de nossa espécie. Portanto, no objeto do trabalho encontra-se a objetivação da vida 

genérica humana. Logo, estranhar-se de seu trabalho arrancar-lhe-ia sua vida genérica, sua vida 

com o cosmo. Sua efetiva objetividade genérica (wirkliche Gat-tungsgegenständlichkeit) se 

desliga de sua condição humana, tornando-a um indivíduo movido ao sonho de ser burguês. 

Ledo engano: um burguês só dá certo se ele for o dízimo (um décimo) da população que ela 

explora (9/10).71 

A exteriorização do trabalho capitalista não desenvolve nenhuma energia física e 

espiritual plenamente livre, mas mortifica nossa physis, num trabalho de autossacrifício, 

arruinando cada espírito incorporado. O trabalho estranhado transforma a natureza, orgânica ao 

corpo do homem, em natureza inorgânica ao corpo do homem, deixando de ser uma extensão 

de seu ser para se desligar dele, como uma natureza alheia, estranha, que não o dignifica, não 

constituída de vida; natureza, inclusive, inimiga para os corpos latufundiários-bolsonaristas 

brasileiros. Esta natureza (líquida, mineral, vegetal, animal), transformada, pelo trabalho 

estranhado, em mercadoria, passa a conter um feitiço abstrato mais valioso que o conjunto de 

pessoas que concretamente a fabrica, de maneira que, estacionadas na miséria urbana sua 

condição “civilizada”, possam consumir as migalhas que sobram dessa exploração. Essa 

tendência coisificante/reificante movida pela fetichização da técnica encontra-se na ontologia 

do desenvolvimento civilizatório. Esse trabalho estranhado arranca dele a natureza que o 

objetiva, o humaniza, o conforta e o sacia. Sem natureza orgânica exteriorizada em atividade 

vital, consciente e livre, o trabalho humano estranha-se da pessoa e desliga-a de seu ser 

genérico, bem como do cosmo de quem é neta. Quando a cultura simplesmente nega a separação 

entre trabalho intelectual e manual, e finge uma união harmoniosa, regride a algo anterior que 

seu próprio conceito. O objetivo desse feitiço é encobrir as relações desumanas do trabalho 

embutido na mercadoria, substituindo-o pelas próprias caraterísticas materiais e ideológicas da 

mesma numa coisa “sensível-suprassensível”. A busca de libertar-se do medo da natureza 

desconhecida – seus “poderes ocultos” – e das forças míticas e naturais do universo pelo 

                                                           
71 Cf. Nota de rodapé 15, p. 63. 
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domínio esclarecido mostra como a submissão de tudo aquilo que é natural ao sujeito 

autocrático culmina exatamente no domínio de uma objetividade cega sobre a natureza, numa 

inescapável compulsão à dominação social da natureza. Essa natureza feita mercadoria agora 

estava industrializada. 

A indústria cultural reflete a irracionalidade objetiva da sociedade capitalista tardia 

numa racionalidade manipuladora das massas. Nesse coisificado mundo administrado, os seres 

humanos tornam-se cada vez mais autômatos, fazendo máquinas agirem como humanos na 

medida em que produzem pessoas que agem como máquinas. 

A cultura industrializada apresenta a satisfação psíquica como uma promessa 

rompida não sublimada, mas reprimida.  

Sobre o caráter erótico das letras e da estética musical dos artistas/bandas da 

indústria cultural cearense do forró, já dizia Adorno e Horkheimer que cada espetáculo da 

indústria cultural vinha mais uma vez aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia 

permanente que a civilização impunha às pessoas, em que “[...] oferecer-lhes algo e ao mesmo 

tempo privá-las disso é a mesma coisa. É isso o que proporciona a indústria do erotismo. É 

justamente porque nunca deve ter lugar, que tudo gira em torno do coito.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 116-117). O amante, cheio de pressentimentos, ao atrelar sua vida 

ao instante fugido gozado, torna-se um dos conteúdos principais das letras de forró dessa 

indústria forrozeira. A indústria cultural cearense do forró implementa ipsis litteris a essência 

erótico-castradora da indústria cultural preconizada por Adorno e Horkheimer (1985, p. 117), 

“ela não pode [...] permitir [...] a abdicação da ameaça de castração. Pois esta constitui a sua 

própria essência”. Vários cientistas apontam que a tendência à atividade lúdica harmonizaria a 

liberdade humana com a necessidade natural pelo divertimento, com fito ao sublime, ao belo. 

Sabendo disso, a indústria cultural instrumentaliza essa capacidade filosófica e psicológica das 

massas, submete-as à privacidade individualmente rastreada de seus dispositivos digitais 

(smartphones, notebooks, etc.), que funcionam praticamente por 24 horas ininterruptas 

(especialmente smartphones, que dificilmente desligam), fazendo o velho jogo do rei persa 

Ciro, O grande: obriga-as a serem felizes somente se forem às tabernas, aos bordéis e aos jogos 

do século XXI. 

O teatro, os jogos, os espetáculos, os gladiadores, as feras exóticas, as medalhas, os 

quadros e outras bugigangas semelhantes continuam sendo, desde os antigos povos (persas, 

gregos, romanos, etc.), as iscas da escravidão, o engodo mistificador às massas paupérrimas e 

os dispositivos tirânicos que hoje foram aperfeiçoados pela classe dominante burguesa; 

continuam sendo os mesmos atrativos para entorpecer seus súditos sob o jugo. Ludibriados por 
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esses belos passatempos e entretidos por esses prazeres vãos, acostumam-se a servir como 

criancinhas a seus pais imperialistas e neoliberais. Lembremo-nos do emblemático episódio, 

segundo Boétie (2006), em que o rei persa Ciro (558-528 a. C.) não destacou sequer uma força 

bélica para dominar o povo da cidade de Sardes (capital da Lídia) em revolta, apenas decretando 

obrigatório frequentar bordéis (prostituição), tabernas (drogas) e jogos de efeito lúdico, tríade 

basilar ideológica muito antiga (há mais de 2.500 anos) e tão atual e semelhante à forma como 

a totalitária indústria cultural cearense do forró também se utiliza para dominar, via excitação 

emocional, seus hipnotizados fiéis. Talvez advenha daqui a origem ideológica da tríade 

sintetizada por Trotta (2009) “festa-amor-sexo”, em que cada termo estaria associado a um 

desses decretos de Ciro, a saber: “festa” a jogos e “amor-sexo” a tabernas e bordéis. Não 

achamos que um dos focos léxicos das músicas da indústria cultural cearense do forró seja o 

vocábulo amor, palavra de significação muito abrangente e pouco objetiva, inclusive se nos 

basearmos na filosofia clássica grega, as conotações de tais letras recaem mais sobre o aspecto 

amor-Eros do que sobre o amor-ágape ou amor-filia. Ora, tomemos como exemplo histórico a 

tríade basilar de Ciro, O grande. Bordel é onde oficialmente se faz sexo e demais relações 

eróticas; taberna é onde se legalmente bebe álcool (e ilegalmente outras drogas); e jogo, uma 

relação social em que a pessoa simplesmente se diverte (oposta ao trabalho intelectual e 

manual). Assim, “erótico, álcool, e diversão” eram basicamente a tríade temática decretada 

como passatempos obrigatórios ao povo da Lídia (segundo Boétie, de onde se teria originado o 

termo latino “lúdico” = “passatempo”).72 Somado à proposta sintética de Trotta (2009) “festa-

amor-sexo”, não obstante a já existente tríade do movimento hippie “sexo-drogas-rock’n roll”, 

consideramos que uma melhor tríade sintética dos conteúdos temáticos propagandeada pela 

estética da indústria cultural cearense do forró, suprassumindo Boétie (2006) e Trotta (2009), 

deveria conter os sentidos de “erótico” (referente a “bordéis” e “sexo”), “álcool” (referente a 

“tabernas” e “êxtase”) e “diversão” (referente a “jogos” e “festa”), na seguinte expressão 

“erótico-álcool-diversão”. Essas três palavras sintetizariam o fenômeno em sua particularidade 

e inteireza. Preferimos o temo “álcool”, e não “drogas”,73 pelo fato de ser o entorpecente 

predileto e oficial do ego e do superego (moral judaico-cristã) majoritários da sociedade 

burguesa brasileira. 

A questão da infidelidade amorosa, matrimonial, tornada fetiche nas mercadorias 

musicais e artísticas das letras das bandas de forró, reforça o lado machista da cultura patriarcal 

vigente, em que o modelo de homem belo e desejável é garanhão, por isso, um “Safadão”, um 

                                                           
72 Cf. Páginas 62-63 dessa pesquisa dissertativa. 
73 Cf. Nota de rodapé 55, p.111-112. 
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“raparigueiro”, objeto de desejo “erótico”, disseminando como fetiche a promiscuidade 

prostituída do “homem safadão” como valor de consumo aos desejos pornográficos e eróticos 

de todas as orientações sexuais possíveis, além também de ser divulgado como tipo ideal de 

jovem independente (solteiro e burguês). Os jogos lúdicos seriam a apoteose desses dois 

temperos químicos (álcool + erótico), vividos não de maneira ditatorial como assim o fez Ciro 

há mais de 2.500 anos, sem internet nem indústria cultural, mas escolhidos pela livre-iniciativa 

pseudoindividual tão bem adestrada e obediente desde o maternal pré-escolar. Tal tríade, em 

vez de servir ao processo de emancipação omnilateral humana é capitaneada pela burguesia 

para destruir a esperança solidária e coletiva do povo pobre colonizado. Tríade do carpe diem 

imperialista/neoliberal individualista, egocêntrico, fungível, satisfeito ao curto prazo e ao prazer 

exacerbado como símbolos de poder e felicidade, de consumo conspícuo como norma interativa 

entre as identidades digitais rastreadas. 

Sobre o aspecto artístico-estético definido como primeira categoria analítica da 

expressão forró, percebemos que ele, através das linguagens cênicas, musicais e dançantes sem 

dúvida alguma pode ser classificado como arte. Mesmo com o baixo nível de elaboração teórica 

das músicas e letras compostas, tendo como finalidade maior a lucratividade empresarial, a 

percepção do grande público não deixa de incorporar um significado artístico à obra que se 

usufrui, seja cantando, ouvindo ou dançando qualquer canção. A dança, por exemplo, é arte no 

momento em que passos, gestos e coreografias são executados, sejam estes previamente 

treinados ou improvisados. Tanto a música quanto a dança forrozeira materializam um 

significado para a dupla que dança, canta ou toca, independente da qualidade ou do estilo 

artístico que emitem, captam ou interpretam. Se percebermos a dança como linguagem, como 

troca de textos e mensagens sensório-motores (auditivas, visuais, epiteliais, olfativas), corporais 

(passos específicos, coreografias, gestos improvisados) e emocionais/intuitivos perceberemos 

uma riqueza gigantesca de saberes envolvidos nessa experiência, embora fosse regada por um 

vocabulário musical diminuto e pouco poético e baixa densidade técnica musical. Isso não tira 

a dimensão artística dos sujeitos que estão ali fazendo suas histórias de vida, lendo e 

interpretando a música como seu corpo pede numa dança de salão a dois, a três ou a mil, 

havendo ou não beleza estética no ato apreciativo da específica obra de arte em análise. Seja 

como zabumbeiro, dançarino ou numa aula de dança há interpretação da relação, não 

automática, abrindo margem para a materialização de uma das premissas artísticas, segundo 

Danto (2020, p. 95): o sonho acordado.  

O forró nasce num lugar, numa terra onde preteritamente não havia nenhuma 

espécie de comércio, nenhum conhecimento das letras, nenhuma ciência dos números, nenhum 
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termo para magistrado nem para superior político, nenhuma prática de subordinação, de 

riqueza, ou de pobreza, nem contratos nem sucessões, nem partilhas, nem ocupações além do 

ócio, nenhum respeito ao parentesco exceto o respeito mútuo, nem vestimentas, nem 

agricultura, nem metal, nem uso de vinho ou de trigo. As próprias palavras que significam 

mentira, traição, dissimulação, avareza, inveja, difamação, perdão eram desconhecidas por 

nossos ancestrais parentes “florestãos” (anteposto à cidadãos). A florestania era e ainda é a 

anatomia das suas economias políticas. O forró, enquanto arte e vários outros fenômenos 

hibridizados, é uma mimesis inconsciente desse mosaico antropológico montaigneano e um 

espelho consciente da indústria cultural totalitária e castradora de “Eus” contestadores, 

autoconscientes e críticos. Os inúmeros vocábulos negativos acima citados (não/nem/nenhuma) 

retratam como o Brasil, desde sua raiz matricial étnica indígena, é uma negação à 

pseudocivilização europeia, aquela negação necessária como primeira etapa da suprassunção 

dialética entre povos (da floresta) que fazem uso da natureza em modos de produção comunal 

ante os povos (da pólis/cidade) que devastam a natureza em seus modos de produção 

colonialista, feudal ou industrial de matriz europeia, tão experimentados pelo Brasil. Um povo 

alegre, coletivo, nu, puro; onde todos e todas “tem-teto”, “tem-terra”, “tem-comida”, “tem-

água”, “tem-suco”, “tem-remédio”, “tem-médico”, “tem-saúde”, “tem-escola”, “tem-

cosmogonia”, “tem-sonho”, “tem-solidariedade”, “tem-autonomia”, etc., logo, um povo 

saudável e robusto; dançante, cantante, batuqueiro, colorido pela sua estética naturalista e 

florestal, em que nenhum membro da comunidade morre de fome ou está desabrigado, e o modo 

de produção é comunal, não-capitalista. Privados de poder econômico, político e científico a 

maioria dessa classe trabalhadora brasileira passava então a escrever oralmente uma nova 

realidade que a circundava e a dar sabor às suas pauperizadas sobrevivências através do único 

poder em seu real alcance: o poder artístico. Valorizar esses saberes artísticos orais foi um dos 

pontos chave deste trabalho. 

Onde está nosso manual domínio autoconsciente? Também na produção da obra de 

arte, fenômeno presente em nós desde o nosso ancestral ser australopiteco ao recente ser homo 

sapiens digital! Um grande remédio a se libertar das influências algorítmicas dos dispositivos 

digitais é fazer ou produzir arte desligadas da conexão adicta e escravista da internet. Isso sim 

é meio de fortalecimento do Eu e de autoconquista permanente de si via exteriorização artística. 

Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreensão 

possível do espaço e do tempo do trabalhador manual (de suas artes e técnicas) se a fadiga não 

estiver presente e a fome e a sede que dela nascem. Não se entende cientificamente qualquer 

arte popular sem a categoria fadiga naquela incluída e a fome e a sede que desta nascem, 
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segundo Bosi (1988, p. 27).  Essa fadiga está na origem do frevo, do coco, do samba, do pagode, 

do arrasta-pé e do forrobodó. Talvez dentre estes termos, o que mais se aproxima do contexto 

social do forró que tanto discorremos seja “forrobodó”, historiografado por Cascudo há quase 

200 anos (em 1833, pra ser mais exato). É muito tempo de fadiga ao longo da história do 

trabalho do povo pobre brasileiro pra ser contado, bem como muitas histórias de fadigas 

(escravocratas, violentamente catequizadas, abusadas sexualmente, famintas, emigradas, 

epistemicidas, ecocidas, etc.) ao longo do tempo brasileiro pra caber num só trabalho de 

dissertação de mestrado.  

Do conceito de forró/forrobodó, percebemos ser um conceito que se estruturou no 

espaço brasileiro e se reconfigurou no tempo universal. A obra Forrobodó (1911) retrata que o 

forrobodó já era um costume no Rio de Janeiro, desmistificando a predominância ou até mesmo 

a origem do fenômeno forrobodó/forró restrito ao território nordestino brasileiro. Reiteramos 

aqui que a expressão forrobodó, pelo seu amplo alcance sinonímico, assim como forró, é 

polissêmica e expressa um leque de ritmos e manifestações culturais adjacentes, como 

emboladas, cocos, sambas, xotes, xaxados, entre outros. Não podemos esquecer a possibilidade 

mito-sociológica entre o matrimônio do Forrobodó com o for all, nascendo o imortal filho 

conceitual “forró”! 

Chiquinha Gonzaga e Luiz Gonzaga, portanto, a nosso entender, foram os maiores 

nomes do forrobodó da primeira metade do século XX, e que Luiz só teve a repercussão 

fabulosa e majestosa de sua realeza autointitulada por que havia indústria cultural a lhe dar 

sustento, caso contrário sua genialidade não teria dado vida a tanta gente, principalmente aos 

imigrantes nordestinos que mendigavam no eixo Rio- São Paulo. O forró é extremamente grato 

a esses dois Gonzagas, pela fertilidade penetrante que suas músicas até hoje provocam nos 

corpos que o experimentam (surdos também sentem música). Em Luiz Gonzaga a 

caracterização do forró é revivida e recriada, especialmente quando do advento contido no 

rótulo baião de sua autoria. Nele, o nordeste brasileiro, pobre e esquecido pelo centro 

econômico sudestino, é retratado, como nunca, pela indústria cultural em geral, dentre elas a 

fonográfica, a televisiva e a radiofônica. 

Concluímos também que os trabalhos dos professores de dança são trabalhos e 

mercadoria no sentido marxiano. Eles mesmos se vendem através do serviço de aulas de dança. 

Muito embora não quantifiquem ou conscientemente percebam as relações de exploração, mais-

valia que produzem. Achamos que existe uma relação dialética entre as categorias 

exteriorização (Entäußerung) e estranhamento (Entfremdung) nesse trabalho. Suas 

exteriorizações laborais e artísticas são percebidas de uma maneira extremamente autônoma, 
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no formato profissional liberal (não assalariados), e percebem que nos limites da sociedade 

omnicapitalizada é a melhor forma de fazerem renda. 

Concluímos que o fetiche da mercadoria de Marx e a indústria cultural de Adorno 

são conceitos tranquilamente aplicáveis a atual realidade brasileira, embora em conjunturas 

circunstanciais bem diversas dos países em que tais autores viveram, influenciando, a partir da 

década de noventa, a rede empresarial de Emanoel Gurgel a fazer história no estado do Ceará e 

no mundo, sendo um case de sucesso da indústria cultural cearense, estudado por vários 

pesquisadores, inclusive sendo objeto de tese de doutorados, livros e documentários, sendo um 

modelo de negócio copiado por várias outras bandas do estado. 

Consideramos após esta pesquisa dissertativa que o melhor conceito a ser estudado 

e dito seria “forrós”, pelo fato do fenômeno não ser singular, mas plural e sem limite conceitual, 

espacial ou temporal. A cada segundo nasce o forró bem como morre certo estilo ou timbre 

musical de se evidenciar na cena folclórica e popular ou industrial-fonográfica. O forró de 

nossos avós não foi o mesmo forró vibrado, suado, tocado, cantado ou dançado de nossos pais, 

nem é o mesmo de hoje em dia nem será o mesmo a ser experimentado por de nossos filhos e 

netos e netas. Em cada lugar uma família, um bairro, uma município, um estado, uma nação, 

um continente, um planeta dança de uma forma, com uma marcação rítmica e técnica corporal 

característica, perfazendo estilos e apropriações cênicas que não caberiam em registros 

bibliográficos. Muitos, por exemplo, pensam que o forró originário é feito de sanfona, zabumba 

e triângulo, e se não tiver esses instrumentos não poderia ser chamado de forró. Ledo engano. 

Quem padronizou a sanfona como timbre forrozeiro foi o rei do pop nordestino da segunda 

metade do século XX brasileiro, o mestre Luiz Gonzaga. E muito antes dele sequer nascer já 

havia forrobodós por aí, conduzidos por palmas de mão e ecoadas pelas peles “inorgânicas” de 

animais estendidos em nobres tambores, soprados por pífaros e flautas de bambu de diversas 

embocaduras, bem como suscitadas por áridas rabecas concatenadas ao ritmo de muitas cabaças 

de cocos quebradas “nas ladeiras do pilar ou na ribeira do Piá”, na barriga de uma serra ou numa 

roda de samba a capoeirar. 

Algumas características nos levaram a dividir o fenômeno da industrial cultural 

cearense do forró em três fases, que não se auto excluem: a primeira iniciada pelo protagonismo 

da rede Somzoom sat de Emanoel Gurgel de Queiroz, entre a década de 90 e início do século 

XXI; depois uma segunda fase entre início do século XXI até meados de 2014/2015; depois 

uma terceira fase que se inicia mais ou menos entre 2015/2016 e perdura até hoje. A explicação 

dessas três divisões se dá da seguinte maneira. A primeira fase já foi evidenciada bastante o 

porquê dela se constituir, que é o período da fundação da rede Somzoom Sat, em 1991. No 
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entanto, com o passar do tempo, a replicação em formato industrial que Manoel fez em torno 

do fenômeno forrozeiro eletrônico/estilizado e autoral de suas bandas passou a ser copiado por 

tantas outras. Nesse processo, o caráter mercadológico que compunha tais bandas – não mais 

de propriedade de Gurgel – foi criando novas roupagens e configurações. E no capitalismo um 

case de sucesso musical rapidamente é copiado: sempre uma Pepsi surge ante o monopólio 

confortável de uma Coca-cola. Dinheiro atrai outros dinheiros. Achamos que o início das 

bandas – ainda sem sucesso – Aviões do Forró e Garota Safada, fundadas, respectivamente, 

em 2002 e 2003, simbolizam esse avanço e suprassunção ao forró de Gurgel com mudanças 

estéticas consideráveis, configurando uma segunda fase da indústria cultural cearense do forró. 

As letras das músicas não falavam mais do “meu vaqueiro, meu peão”, meu sertão, mas de 

romances cada vez mais apelativos ao ato sexual, ao consumo de bebidas alcoólicas (“beber, 

cair, levantar”), ao consumo conspícuo (carros de luxo, paredões de som, uísque), às odes ao 

“ser raparigueiro” (à vida em estado civil solteiro), ao “ser safado”. Como se diz em língua 

portuguesa corriqueira, temas da “bagaceira”. A análise da linguagem forrozeira, emitida pelas 

bandas “Mastruz com Leite/Limão com mel” à “Aviões do Forró/Garota Safada/Calcinha 

Preta/Wesley Safadão” nos mostram que, inclusive pelos títulos dos artistas/bandas, já se 

exemplifica uma síntese de mudança paradigmática textual, fonética, discursiva, enfim, 

estética. E uma terceira fase fundamentada basicamente com o início da carreira solo dos 

artistas Wesley Safadão e Xandy Avião, respectivamente em 2014 e 2017 até hoje. Por quê? 

Essa atual fase da indústria cultural cearense do forró pop é composta pelo fato de 

especificamente tais artistas sofrerem em suas artes ligeiras alterações significativamente 

rítmicas, melódicas, harmônicas e estéticas não mais fechadas aos timbres e elementos sonoros 

constitutivos de um forró eletrônico/estilizado. Ambos os cantores solo, a fim de elevar ainda 

mais seus lucros e poder de influência na opinião pública, optaram por mudar a percepção de 

valor de mercado de seus bens (produtos e serviços) culturais, de suas marcas (Safadão/Avião) 

para tornarem-se artistas nacionais/internacionais, e não mais cantores regionais, de um ritmo 

vulgarmente nordestino. A exaltação por uma “nordestinidade” ou de ser um “artista de música 

regional” pode significar uma automática inferiorização a um “sudeste” detentor da hegemonia 

audiovisual e fonográfica no Brasil. Por isso, percebemos que a musicalidade desses dois 

artistas, por exemplo, estão hibridizando seu ex-forró eletrônico a elementos da bachata, a 

compassos e timbres bem próximos das músicas denominadas sertanejo universitário, do 

arrocha/axé baiano, etc. Para ser um artista nacional tem de se cantar uma música que todos 

cantem, todos gostem, todos copiem em seus shows-espetáculos, e não mais o foco nos públicos 

regionais (cearenses ou nordestinos). 
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Sobre as digitais mídias sociais operacionalizadas pela internet, acreditamos que 

Adorno (1985, p. 116) sintetiza o espírito: “A lei suprema é que eles não devem a nenhum preço 

atingir seu alvo, e é exatamente com isso que eles devem, rindo, se satisfazer.” Essa perspectiva 

serve de base para a filosofia sensacionalista e excitante da vigente indústria cultural, 

mediatizada pela internet, ao criar a coerção à emissão de conteúdos como método de satisfação 

incessante pelo alvo emocional inatingível.  

Consideramos também que o forró, como fenômeno da cultura popular, tem forte 

potencial deformador ou formador de pessoas ligadas à história de seu povo originário 

brasileiro, bem como ser ferramenta de trabalho formativo e educacional para romper com as 

amarras capitalistas. Segundo Adorno (2005), a semiformação (Halbbildung) imposta pela 

indústria cultural é a forma dominante da consciência pessoal no capitalismo tardio. A indústria 

cultural determina prejuízos significativos no processo formativo produzindo e reproduzindo a 

semiformação (Halbbildung) como forma dominante da consciência pessoal capitalista. 

Achamos extremamente válida a defesa categórica de Adorno (2020, p. 194) de que 

o momento da autoridade é pressuposto de um momento genético à emancipação humana. 

A emancipação humana é uma utopia processual e estratégica, pois requer a 

suprassunção da propriedade privada, do Estado, do dinheiro: ela só será, só virá-a-ser, se for 

omnilateral. A emancipação econômica, política, ideológica e mitológica só virá-a-ser através 

de sucessivos, de resistentes e de contestadores processos entre mestre-discípulo, educador-

aprendiz; só será efetiva de fato sem estranhamento laboral, sem produção da consciência 

coisificada. Como o ser pessoa possui várias lateralidades formativas não pode o corpo e a 

psique estarem emancipados se o aspecto socioambiental também não o estiver. Infelizmente, 

a emancipação é total ou não é, é universal ou não é, é internacional ou não é, interestadual ou 

não é, intermunicipal ou não é, interpessoal ou não é. É uma luta muito longa, mas não menos 

importante; é intergeracional, mais com resultados também imediatos. É uma promessa que 

devemos dar à nossa intercidadania e à nossa interflorestania para nossos netos e netas comuns. 

É fundamental criar processos formativos com forró que suprassumam a lógica da 

privacidade individualmente rastreada sobre nossos dispositivos digitais, em relações cada vez 

mais ao vivo, a cores e em tempo real. Assim, a espionagem consentida não se torna, dia após 

dia, o atual padrão do indivíduo burguês esclarecido/ilustrado, dando pleno acesso para que 

vários robôs e funcionários de tais indústrias culturais negociem terabytes de íntimas e gratuitas 

informações individuais em troca da compra por publicidade cada vez mais customizada, desde 

o menor empreendedor às transnacionais do planeta.   
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Dentro desse contexto, o forró pode emancipar (formar) e alienar (deforma). Tanto 

o forró originário e ancestral pode deformar sujeitos pseudoautônomos quanto o forró estilizado 

e industrializado podem formar sujeitos autônomos. Depende muito da relação social 

estabelecida entre emissor e receptor do texto cultural ali transmitido, educado, formado. Não 

é uma relação de causa e efeito unideterminista.   

É preciso iniciativas privadas, comunitárias, políticas públicas, de movimentos 

sociais ou profissionais autônomas comprometidas com um trabalho formativo e educativo com 

forró que supere todas as omnilateralidades opressivas engendradas pela economia política 

ainda imperialista e neoliberal sobre o povo terrestre.  

Não precisamos andar em todas as esquinas pra perceber as constantes modas 

musicais veiculadas pelos meios de comunicação de massas (rádio, televisão, mídias digitais 

mediadas pela internet). Se não fomos até elas, elas aparecem até nós, invisivelmente: pelo 

elevado volume de decibéis que um “paredão de som” de um cidadão, vizinho nosso, emite a 

despeito de nossa vontade auditiva; por uma caixinha de som, numa praça ou praia, conectada 

via bluetooth a um smartphone; dentro de um supermercado, farmácia, transporte coletivo ou 

táxi; em links patrocinados, através de fotos e vídeos, durante nossa aparente liberdade em 

navegar pela internet. Todas essas experiências estão programadas a aparecer ao nosso intelecto 

pelos cinco portais dos nossos sentidos. O que fazemos com essas músicas que nos tocam? 

Como a reproduzimos em atos concretos, in e conscientemente?  

Analisando os portais sensoriais humanos, percebemos que os mais focados pela 

indústria cultural, no campo da produção e distribuição de significados, são a audição e a visão.  

A audição tem forte poder ante ao da visão. Uma música, além de invisível, é 

sentida à larga distância. Não podemos tampar nossos ouvidos, caso queiramos não ouvir um 

som indesejado, com a mesma eficácia que fechamos nossos olhos defronte a uma desgostosa 

imagem ou coloração. Numa sociedade conflituosa como a capitalista, regada pelo apartheid 

das desigualdades socioeconômicas entre bilhões de pobres e um dízimo de ricos, de maioria 

mal-educada ou analfabeta funcional, faz do poder de penetração de um som/música, em alto 

volume, um exercício permanente de demarcação política com várias finalidades, que vão desde 

a luta por hegemonia da empresa detentora daquela música prevalecer no inconsciente coletivo 

do cidadão de baixa renda, destituído de prestígio político e econômico, ao recém pequeno 

burguês que inaugura seu carro em “alto e bom som”. Desde o poder simbólico dos coches74 

                                                           
74 Montaigne (2010) em seus Ensaios de 1580-1588, no livro III, capítulo VI, intitulado Sobre os coches, ressalta 

como o nascimento do carro na Roma antiga ainda continua sendo sinal de suntuosidade e de luxo sobre a ralé 

escrava de seu tempo histórico medievo. Ainda hoje no século XXI esse fetiche de poder rega as mentes e 
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das antigas civilizações, como na época do Império Romano, o carro ainda é um símbolo de 

poder enorme, distintivo de classe. Locomover-se pela cidade ou estacionar em postos de 

gasolina, ou esquinas, munidos de aparelhos com alta potência sonora, tornou-se um ato de 

poder e uma das formas políticas de existir, agradando ou incomodando vizinhanças a fim de 

divertir-se num entretenimento conspícuo juvenil. Todo um conjunto de valores eiva o discurso 

daquela canção (o ritmo, o timbre, o idioma, o sotaque, as gírias, as palavras-chave, a mensagem 

principal) bem como o próprio carro de som que a evoca, confirmando a velha tese marxiana 

de que também pela música se consegue identificar que as ideias dominantes de uma sociedade 

são as ideias da classe que domina a indústria cultural dominante.  

De exceção, passou quase a ser padrão curtir uma música no meio público em alto 

volume, sem eficaz fiscalização estatal sobre o limite de volume de decibéis permitido em lei. 

Enquanto isso não é resolvido pelas forças estatais locais, as canções entram no nosso íntimo 

sem nossa volitiva intenção. É assim uma das formas de perceber o estilo musical forró latente 

nos arredores de Fortaleza, pólo engendrador de várias bandas e festas, indubitavelmente este 

um fenômeno de diversão das massas. Parece surpresa a propaganda de um artista da indústria 

cultural do forró na página virtual de nossas redes digital-sociais, mas não: ela foi comprada 

para estar ali condicionando seu ir e vir, seu gostar e recusar, seu like ou deslike num link de 

Facebook/Instagram, Twitter ou Google/Youtube. Festas numa “sala de reboco”, eventos 

massivos como estádios de futebol, são locais de viver o forró. Pra não falar dos eventos juninos 

de São João em Campina Grande e Caruaru, arque concorrentes na disputa pelo melhor e maior 

São João anual do globo, onde, por exemplo, somente na quinta-feira de 20/06/2019, 

aproximadamente 100 mil pessoas compareceram ao local denominado “Parque do Povo” em 

Campina Grande (Paraíba) (PARQUE..., 2019), e em Caruaru (Pernambuco) seu São João teve 

mais de trinta dias de festa, passando cerca de 3,2 milhões de pessoas. No palco principal “Pátio 

de eventos Luiz Gonzaga”, Caruaru teve cem mil pessoas reunidas nas principais datas 

(PÚBLICO..., 2019). 

Dessas aparências imediatas, que penetram voluntária e involuntariamente em 

nossos sentidos, mostra-se importante questionar o poder e o impacto que o fenômeno 

forrozeiro contribui para a manutenção ou superação da ordem imperialista que vigora através 

de uma indústria que produz em larga escala artes ligeiras e entretenimento não-trágico de fácil 

consumo, com pouca reflexividade, deformando subjetividades por onde toca. São vastas as 

percepções do fenômeno popular forrozeiro. Deixou sua origem anômala, anônima, analfabeta 

                                                           
corações de muita gente que arvora ser melhor gente sobre seu automóvel suntuoso, sinônimo de sucesso 

emancipatório.  
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e escravizada para ser objeto de ostentação elitista, símbolo de poder e consumo conspícuo 

capitalista. Sempre haverá esperança emancipatória ao trabalho formativo e educacional 

omnilateral com forró numa sociedade de classes. Resta-nos arregaçar as mangas e irmos 

conjuntamente à luta para comê-las em abundância. 
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