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RESUMO

O objetivo desse artigo é realizar uma reflexão sobre a influência da corporeidade

indígena na forma como é dançado o forró no Ceará. O texto busca encontrar

similaridades nas maneiras como movimentamos o corpo seguindo uma música com

marcação binária e os trejeitos que se manifestam na dança do toré (dança ritual para

alguns povos indígenas) e no forró.  O Forró que faz referência ao homem do sertão em

sua lida diária e na busca por perspectivas melhores de vida ao deixar sua terra, e tem

nessa manifestação popular um instrumento de alento e celebração nos momentos de

folgas do trabalho.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to reflect on the influence of indigenous corporeality on

the way in which forro is danced in Ceará. The text seeks to find similarities in the ways

in which we move the body following a music with binary markings and the ways that

are manifested in the dance of the toré (ritual dance for some indigenous peoples) and in

the forró. The Forró that makes reference to the hinterland man in his daily work and in

the search for better life prospects when leaving his land, and has in this popular

manifestation an instrument of encouragement and celebration in the moments of work

break.
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1. INTRODUÇÃO

O que definiu fronteiras étnicas foi o jeito de dançar. A dança como uma linguagem

expressiva que guarda memórias de um corpo ancestral persevera através de trejeitos que a

linguagem verbal muitas vezes não consegue explicar. Falar sobre a corporeidade indígena

como influência no dançar forró em específico no Ceará, parte da proximidade em

determinados aspectos com o toré das tribos indígenas e seu ritmo binário, além de como essa

música se traduz no corpo, na maneira de arrastar os pés e balançar os ombros, assim como a

maneira de seguir a marcação da maraca no toré e o ritmo da zabumba no forró. Tal pesquisa,

se dá nos estudos feitos na OMÍ ateliê de dança. Espaço em Fortaleza que estuda as

influências da corporeidade indígena na maneira de dançar forró, juntamente com o resgate do

forró tradicional e também chamado: pé de serra. 

O forró que será o objeto de estudo deste artigo é o tradicional ou também intitulado

“roots”, no qual sua formação é composta instrumentalmente de zabumba, triângulo e

sanfona de oito baixos representado principalmente pela figura de Luiz Gonzaga, dentre

outros grupos e cantores que ganharam notoriedade na década de 50, devido à migração de

nordestinos para o sudeste e para região central, na construção de Brasília em um contexto no

qual os nordestinos migravam na busca de novas oportunidades de vida fugindo da seca que

“castigava” o povo. 

Os autores que aqui serão utilizados para “dar corpo” à pesquisa e escrita no campo

antropológico, relacionado a etnicidade, assim como na perspectiva da dança (corporeidade) e

música serão: Manuela Carneiro da Cunha, Sulamita Vieira, Alysson Amâncio de Souza, Luiz

Gonzaga, Dominguinhos, Salatiel D’ Camarão,  Durval Muniz de Albuquerque,  Manuela

Carneiro da Cunha, além de materiais audiovisuais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EXPERIENCIANDO A DANÇA DO FORRÓ

Para compreender a influência indígena na corporeidade na qual esse trabalho se

debruça a pesquisar é importante falar de duas coisas: forró e dança. Com intuito de

contextualizar a pesquisa deste artigo, os tópicos subsequentes trarão um breve histórico sobre

o forró.

O forró que aqui será apresentado não é o forró que hoje identificamos como o

nomeado: eletrônico e que a indústria cultural apresenta como algo regional do Nordeste, com

letras onde muitas vezes objetifica a mulher e deixa explícito um estereótipo de homens que

ostentam seus bens materiais.  A imagem que tece o corpo deste artigo é de um forró que

retrata um cenário de homens e suas famílias em um movimento migratório que fugiam do

sertão e de sua condição de vida miserável, paradoxalmente ao lamento destes mesmos

sujeitos que deixam suas terras, mas que reconhecem sua beleza e acessam um lugar de

memória através dos lamentos dolentes que falam sobre seu lugar de pertença.

Setembro passou, outubro e novembro. Já tamo em dezembro. Meu Deus, que é de

nós (meu Deus, meu Deus). Assim fala o pobre do seco nordeste. Com medo da

peste. Da fome feroz (ai, ai, ai). A treze do mês. Ele fez experiência. Perdeu sua

crença. Nas pedras de sal (meu Deus, meu Deus). Mas noutra esperança. Com gosto

se agarra. Pensando na barra. Do alegre Natal (…) (LUIZ GONZAGA- A triste

partida) 

O vocábulo Forró apresenta vertentes para sua origem. A primeira onde há a

justaposição das palavras inglesas for all (que significa para todos), pois na construção da

ferrovia em Pernambuco chamada Great Western, em 1881, havia festas para os trabalhadores

e para indicar que a entrada era permitida, tinham cartazes com os dizeres for all em todos os

lugares.

Outra versão para a etimologia de forró seria de origem africana vinda da palavra

forrobodó. De acordo com alguns teóricos como Luiz da Câmara Cascudo (2001), este termo

designava festas populares e também era associada à confusão, bagunça, sendo a versão que

prevalece dentro dos trabalhos acadêmicos. Característico do Nordeste, o forró era uma

atividade de lazer do homem do sertão ao final do dia de trabalho e também ocorria como
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forma de assentar o chão das casas de pau a pique recém construídas. Deste movimento

existem, inclusive, alguns trupes incorporados à passos de dança que advém desse momento

de assentar o barro no piso da casa assim como aparece na letra de Luiz Gonzaga, 1972.

O negócio é assim: caboclo vai casar, então ele resolve convidar os companheiros para

ajudar a fazer a casinha dele. E lá na feira, ele se desocupa mais cedo e vem esperar os

companheiros cá na ponta da rua, naquela bodega onde ele costuma guardar a faca dele. Os

companheiros vão aparecendo e ele vai fazendo os convites: Pois é colega. Vô dá uma casada.

Já falei com o padre e vai ser de hoje a oito dia. Vou fazer minha casinha amanhã e tô

convidando uns amigos pra me ajudar. Já encostei o materiá: cipó, caio, as vara. O barrero já

tá encaminhado. Vô matá um bode, fazê um pirão pra gente almoçá. Se a gente fizer a casa

amanhã, se ela ficar pronta, de noite mesmo a gente dança nela que é pra ir encarcando o chão

da sala (GONZAGA, 1972, faixa 9). 

O termo forrobodó, assim como os termos “forróbodança”, ou “forrobodão” eram

sinônimos de bailes populares no Nordeste em meados do século XIX, segundo o pesquisador

Salatiel D’ Camarão, a palavra forró possui registro datado de 1833 em Pernambuco, pelo

historiador recifense Pereira da Costa, e a palavra foi entrando em um processo de

ressignificação, e só em 1955 que o forró ganhou esse sentido de festa nas casas tendo esse

sentido de local onde executavam músicas de gosto popular.

Segundo Albuquerque (2006) embora Luiz Gonzaga não tenha inventado o baião,

célula rítmica dentro do forró, foi através da figura dele que o ritmo foi difundido no Sudeste

do país e ganhou proporção e identidade de uma música regional nordestina a qual remetia a

um lugar de memória do universo rural do homem sertanejo. Os instrumentos que

compunham esse forró “ancestral” eram: rabeca, acordeão e pífanos (espécie de flauta feita de

taboca, mas sem chaves), e na percussão: zabumba, pandeiro e triângulo. As pessoas

dançavam em passos repetitivos, limitando-se a movimentos da cintura para baixo devido ao

cansaço do dia de trabalho. Essa maneira de dançar o forró se assemelha com a estrutura de

repetição binária do toré em algumas tribos indígenas, que será apresentado no próximo

tópico deste trabalho. 
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2.2 TORÉ 

O termo Toré, não possui um consenso em relação a sua etimologia e utilização da

palavra dentro da antropologia. E até sua própria grafia e simbologia podem variar de acordo

com a etnia assim como colocado por Veiga (2004b) (torém, turé, boré, buré, muré, mburé,

toró).

Para as etnias no Nordeste existe um conceito com pontos convergentes sobre o Toré,

onde descreve-se um ritual complexo de dança circular e cantos, no qual os índios batem os

pés no chão, acompanhados pelo som das maracás, acrescido de apitos, flautas, chocalhos

confeccionados com búzios e amarrados aos tornozelos, vocalizações inspiradas em sons de

animais, o uso de cachimbos e de bebidas sagradas enteógenas como: mocoróró e Jurema.

A dança ritual indígena - Toré - se equipara em determinados aspectos com o forró já

falado neste trabalho, pois ambos fazem referência a um sentimento nostálgico e reminiscente

de suas origens. O forró ao sertão, o Toré à aldeia, e a ligação com os ancestrais. Como uma

forma de manterem viva e acesa a identidade e etnicidade, de um povo: “ Uma sociedade e

seus membros têm de sobreviver e os da razão simbólica a uma sociedade e seus membros

sobrevivem de uma maneira culturalmente marcada. ” (CUNHA, 2009).

Mas como podemos defender a ideia de que guardamos uma memória corporal dos

nossos ancestrais indígenas na nossa corporeidade quando dançamos forró no Ceará? A

corporeidade tem sido definida como conceito filosófico onde segundo Freitas:

 Ela é a inserção de um corpo humano em um mundo significativo, a relação

dialética do corpo consigo mesmo, com outros corpos expressivos e com os objetos

do seu mundo (ou as coisas que se elevam no horizonte de sua percepção) ..., mas

ele, o corpo, como corporeidade, como corpo vivenciado, não é o início nem o fim;

ele é sempre o meio, no qual e por meio do qual o processo de vida se perpetua. 

Como parte de estudo para tal pesquisa, a vivência no Ateliê Omí que se localiza no

bairro Benfica em Fortaleza é um dos poucos lugares onde estuda-se sobre esse forró “raiz”,

observando e estudando as semelhanças dessa corporeidade indígena quando se dança forró.

São os ombros levemente levantados e sincronizados em movimentos de um lado para o outro

ao som de uma batida binária que é marcada pela zabumba, e no caso do toré, marcado pelos

maracás. Os pés sincronizam-se numa pisada arrastada no chão, com os joelhos semi

flexionados e fazendo com que a coluna também possua um movimento que compõe esse
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corpo similar aos indígenas quando se movimentam dançando o toré. Se pensarmos que a

memória espacial se fixa dos lugares, a memória corporal se preservaria no corpo. Seria essa a

ponte para a ancestralidade que tanto se fala?  Qual seria a explicação para quando corpos

reagem ou manifestam-se através da dança ou movimento involuntário ao ouvir o toque de

tambor ou o som dos maracás? Seria essa memória construída culturalmente? 

Segundo o pesquisador Salatiel D’ Camarão, estudioso sobre forró e suas influências,

as reuniões e folguedos regionais foram resultantes de uma construção particular no

comportamento e convívios coletivos representando muito mais que um encontro com outras

pessoas, mas uma troca cultural dinâmica que se transmitia com vivência e através da

observação dos mais experientes (mestres) pelos novatos seguindo uma metodologia

essencialmente sinestésica. Ou seja, essa dança foi transmitida principalmente entre os

familiares. Muito similar a lógica dentro das próprias tribos na relação com o toré e seus

rituais diversos. Salatiel afirma:  

Então, entre 1866 a 1900 tanto a música como a dança chegou ao Brasil e começa a

ser disseminada pela região Nordeste e secundariamente passa por um processo de

cognações entre culturas de povos distintos estabelecidos anteriormente na região.

Umas das características dessa dança foi a transmissão entre familiares; ou seja, os

movimentos corporais foram naturalmente enraizados dentro da comunidade nas

macrorregiões onde eles se estabeleceram, essas expressões eram oriundas de

práticas de sua ancestralidade e do trabalho no campo. A princípio a dança era

praticada principalmente nas festas em datas comemorativas. (CAMARÃO,

SALATIEL D’, 2017)

  Perceber e pesquisar esses elementos de junção cultural dentro da corporeidade quando se

dança forró no Ceará é costurar todas essas subjetividades e como elas se expressam no corpo

validando a hipótese de ser uma memória corporal que muitas vezes o verbo não explica ou

nega determinadas esferas do ser humano em detrimento de outras já que nosso contato com a

cultura se faz por meio de outros corpos, da interação com o meio no qual vivemos, de uma

linguagem que recebemos do externo.
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3. METODOLOGIA

O presente trabalho se trata de uma revisão bibliográfica a fim de pesquisar e fomentar

a discussão sobre a influência indígena na corporeidade do dançar forró no Ceará. Visto que

não é um assunto no qual possui muitos materiais para estudo, muitos deles sendo partindo

somente da tradição oral e audiovisual. As leituras e produções acadêmicas que estudam o

corpo e o forró ainda são poucas, e não há ainda um trabalho sistematizado sobre essa relação

específica de influência indígena através do toré na dança forró aqui no Nordeste, em

específico Ceará. O procedimento também utilizado neste trabalho foi a pesquisa-

participante, baseado na vivência dos estudos de corpo e corporeidade no Ateliê de dança

Omí. Espaço que há 10 anos, sediado no bairro Benfica, em Fortaleza, vivencia e estuda essas

semelhanças indígenas expressas no corpo através da dança. Com a pandemia do novo Covid-

19 a parte prática contendo depoimentos e relatos gravados de outros integrantes da

comunidade Omí se inviabilizou devido à restrição de contato físico. 

4.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este artigo tem como finalidade perceber a influência da corporeidade indígena no

corpo que dança forró no Ceará. A pesquisa coletou informações de diversas fontes

(bibliográficas, audiovisuais, canções de letras e observações nas aulas do ateliê de dança

Omí) para compor a fundamentação dessa discussão que observa características bem

marcantes dos nossos ancestrais (índios) na dança do forró.

Tornou-se desafiante ao longo da escrita compilar num artigo: toré, forró e

corporeidade, pois ao mesmo tempo em que estes assuntos não possuem muitos registros de

estudos acadêmicos sobre essa tríade, os mesmos assuntos em suas singularidades constam

com um acervo diverso contendo muitas informações que serviram para esta pesquisa. Como

um resultado qualitativo o trabalho teve função importante para ampliar o conhecimento a

respeito da etimologia da palavra forró, assim como a origem da palavra toré e suas

simbologias dentro das tribos em geral. As leituras que contribuíram para fomentar a

argumentação sobre corporeidade indígena no forró foram relatos de pesquisadores como

Salatiel D’ Camarão, as letras do mestre Luiz Gonzaga e Dominguinhos, dentre outros

estudiosos da área.
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Valendo-se dos trejeitos corporais, da música e sua marcação binária, a dança

ritualizada e a maneira na qual é passada de geração em geração, característica notória dentro

da cultura popular há semelhanças evidentes entre o toré e o forró, onde era ensinado pelos

mestres e próprios familiares aos mais novos nas festas de família ou como folguedo popular.

Acessar essa memória corporal de um forró ancestral vai além de ir a festas de forró, aquele

entendido como tradicional, e fazer aulas de forró no ateliê. Trata-se de acessar algo que o

corpo sabiamente já guardava como memória, mas no campo do inconsciente. É tornar essa

memória viva e quando trabalhamos o corpo é que percebemos melhor esses pequenos

espaços internos, que passam a se manifestar através da dança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo pesquisar a influência da corporeidade indígena através

da dança do toré, na maneira na qual dançamos o forró no Ceará.  Tendo como fonte de

material para fomentar a escrita e os estudos do mesmo, a vivência no Ateliê de dança Omí e

os registros acadêmicos, produtos audiovisuais e das letras e vivências de músicas que

retratam a vida do homem do sertão destacam-se referências bibliográficas como:

Albuquerque, Luiz Gonzaga, Manuela Carneiro da Cunha, Salatiel D’ Camarão,

Dominguinhos que foram de fundamental importância para estruturar este trabalho.

Concluímos que a corporeidade indígena está muito presente no dançar forró no Ceará,

através da leitura da corporeidade evidente nos trejeitos de pés, ombros, braços e

movimentação do corpo enquanto dança forró, além da própria influência binária que o forró

possui, sendo a mesma do toré de algumas tribos indígenas. Ressaltamos que esta pesquisa

não encerra aqui, e continua em processo de estudo e burilamento, assim como as

investigações corporais dessa memória que transcende a maneira como entendemos e

dançamos forró, pois o corpo é vivo assim como a dança.
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