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RESUMO 

 

Nessa dissertação, proponho que as práticas cotidianas das organizações do campo das 

culturas populares formam políticas de produção e de ocupação dos espaços das cidades que 

resistem frente a imposição das lógicas de planificação do espaço urbano. Com efeito, destaco 

que as cidades são processos organizativos, portanto podendo ser compreendidas com base 

nas práticas cotidianas das organizações que as habitam. Proponho a aproximação teórica do 

campo dos Estudos Baseados em Práticas (EBP) na área de Administração com os debates 

sobre cidades, a partir das discussões propostas por Certeau (2008), tendo como contexto 

empírico de pesquisa o cotidiano organizativo dos empreendedores culturais. Para o 

desenvolvimento desses conceitos de análise organizacional, foi realizado um estudo 

qualitativo no ano de 2017 com dois sujeitos ligados ao forró no Distrito Federal, considerado 

um movimento de cultura popular. A opção pelo estudo de diferentes sujeitos ligados ao forró 

ocorreu pelo fato de se constituírem a partir da realização de shows e eventos em diferentes 

locais da cidade de Brasília, o que possibilita a compreensão dos diferentes espaços 

produzidos por eles que constituem Brasília. A produção de material empírico para as análises 

ocorreu a partir das observações participantes realizadas no cotidiano de eventos de forró 

realizados na cidade de Brasília, bem como das entrevistas de história de vida com dois 

sujeitos ligados ao forró em Brasília e considerados como referência profissional nesse campo 

de atuação. Como contribuição ao campo da Administração destaco (1) a relevância de se 

pensar a cidade como processo organizativo; (2) o entendimento de que as práticas cotidianas 

das organizações formam políticas de produção e de ocupação dos espaços das cidades; (3) a 

relevância de se pensar as culturas populares como processos organizativos de resistência 

frente a lógica de planificação da cidade; (4) avançar na apropriação teórica dos trabalhos de 

Michel de Certeau para as análises organizacionais.  

Palavras-chave: Práticas organizativas. Cidades. Empreendedores culturais. Forró. Brasília.



 

 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, I propose that the daily practices of organizations on the field of popular 

culture form policies of production and space occupation in cities that resist the logical 

imposition of the urban space planning. I strongly highlight that the cities are organizational 

processes, therefore may be based on the daily practices of the organizations that inhabit 

them. I propose a theoretic approach of the Practice-Based Studies (PBS) in the 

Administration area with discussions about cities, starting from the discussions proposed by 

Certeau (2008) having as an empirical context of research the organizational daily routine of 

cultural entrepreneurs. For the development of these concepts of organizational analysis, I 

carried a qualitative study in 2017 with a forró subjects in Distrito Federal, considered a 

popular culture movement. The choice of the organization occurred because the different 

subjects of forró are constituted by performative shows and events in different locations of the 

city of Brasilia, that makes possible to comprehend different spaces produced by the 

organization studied that comprises Brasília. The production of the empirical material for the 

analysis will occur from the observations of the participants that will be held on a daily bais 

of the studied organization, as well as interviews of the life history that should be done with 

the subjects of forró in Brasília. As contribution to the Administration area, I emphasize (1) 

the relevance of thinking the city as an organizational process; (2) the understanding that daily 

practices of organizations form policies of production and spaces occupation in the cities; (3) 

the relevance of thinking popular cultures as organizational processes of resistance against 

city planning logic; (4) the advance on the theoretical appropriation of Michel de Certeau 

works to organizational analysis. 

 

KEY WORDS: Organizational practices. Cities. Cultural entrepreneurs. Forró. Brasília.
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PRÓLOGO 

 

TEMPOS ATRÁS 

Nasci em Taguatinga, cidade-satélite do Distrito Federal que acolheu tantos operários 

que vieram trabalhar na construção da capital do país, em grande parte nordestinos. Aos dois 

anos me mudei para o Plano Piloto, onde moro até hoje.  

 Cresci, estudei e me formei em Brasília. Era só andar um pouco e atravessar a rua que 

chegava ao colégio onde fiz o Ensino Fundamental. À tarde, depois dos deveres, eu “descia” 

para brincar e conversar com os amigos da quadra. Nos encontrávamos para brincar de pular 

elástico, pique pega, queimada e outras brincadeiras de rua. As aulas de inglês, cerâmica, 

violão, teatro, natação, capoeira e ginástica eram todas perto de onde eu morava. A mudança 

de colégio na adolescência e os novos amigos me ajudaram a descobrir Brasília. Eu tinha 

acesso a todas as minhas atividades diárias caminhando ou de ônibus.  

 Mesmo com o dia a dia concentrado na capital federal, nunca perdi o vínculo com 

Taguatinga. Meus avós, desde que vieram de Minas Gerais, moram lá. Dentro de uma família 

mineira muito unida e que adora festejar, cresci escutando músicas de diversas vertentes. Meu 

primeiro contato com o Nordeste certamente foi com a música, antes mesmo de conhecê-lo, 

aos 11 anos. Geraldo Azevedo e Zé Ramalho (com o “Avôhai”) até hoje figuram como 

repertórios principais nos violões dos meus tios. Os carnavais, quando era mais nova, eram 

sempre na cidade natal dos meus pais, Paracatu – MG, um carnaval que frequentei por anos e 

que era conduzido por marchinhas. Aprendi a gostar do carnaval de rua, de Olinda e o “mar” 

de gente que figura nas ladeiras. Gosto de gente, tudo que é “popular” atrai minha atenção.  

 Carrego muito do Nordeste comigo. O encantamento por renda e bordado, as rasteiras 

e bolsinhas de couro, viagens, carnavais, músicas que ouço no dia a dia e até o “Oxi!” já foi 

incorporado ao meu vocabulário.  

 Meus anos na universidade foram preciosos, vivi e aprendi muito com eles. O curso de 

Estatística me deu também amigos de várias partes do Brasil. Conheci o forró eletrônico em 

uma viagem para um congresso em Fortaleza, era uma febre na cidade. O estilo musical mais 

ouvido pelos meus amigos de lá. Na praia, em festas, em todos os lugares que ia com eles, 

predominava o forró eletrônico. Diferente de Brasília, onde o forró que mais escutava com os 

amigos era o pé de serra. Inclusive, conheci o baile com forró pé de serra aqui, com uma 

prima e grande amiga “forrozeira”. 
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 Prestes a terminar a faculdade entrei em uma oficina de teatro. A professora, 

brasiliense, hoje uma das minhas mestras, pesquisava e até hoje produz arte que remete ao 

Nordeste brasileiro. Com ela aprendi a dançar coco, xaxado e samba de roda. A primeira peça 

que fiz era uma adaptação do livro “A morte e a morte de Quincas Berro D’água”, de Jorge 

Amado. Desde lá a arte me abraçou. Comecei a olhar a cidade, as pessoas, as coisas com um 

novo olhar. Ela me transformou, me deixou inquieta, confusa e eu me apaixonei. O cotidiano 

e as formas de trabalho eram completamente diferentes do meio no qual eu estava habituada. 

Isso me despertou curiosidade em entender melhor todo aquele processo. Por que era tão 

diferente? 

 

NOVOS TEMPOS 

 

 Todo texto acima foi escrito quando ainda estava no início da minha pesquisa. Resolvi 

não descartá-lo porque ele também faz parte do processo de construção desse trabalho, ele faz 

parte da minha construção. Hoje compreendo que o fato de ter nascido na cidade que acolheu 

tantos operários, de ter escutado diversos músicos nordestinos, ter peças de roupas ou itens no 

meu guarda-roupa que remetam ao Nordeste me aproxima muito pouco da cultura nordestina. 

Percebo ainda que não foram somente os meus carnavais, brincadeiras na rua ou as minhas 

idas ao colégio a pé que me fizeram ter ligação com a cidade. 

 Todos as ações anteriores me ajudaram a ser o que sou, claro. Mas atribuo grande 

parte do meu olhar e do que sou hoje aos meus questionamentos, à minha inquietude, aos 

livros e textos que me foram apresentados durante o mestrado e, principalmente, ao meu 

desejo incansável de experimentar. 

 O fato é que cresci e sempre tive uma vida muito confortável graças ao esforço dos 

meus pais. Inclusive foi com eles que aprendi o verdadeiro significado dessa palavra. Me 

orgulho do meu trabalho e da minha luta diária mas não posso deixar de reconhecer tudo e 

todos que me ajudam a continuar o meu caminho. 

 Vim para o Plano Piloto quando criança. Cresci, estudei e me formei aqui. Sempre tive 

tudo perto de mim. Nos meus anos na graduação aprendi, fiz um curso maravilhoso, conheci 

diferentes pessoas, me liguei a diferentes movimentos da cidade, inclusive com o forró, e a 

diferentes culturas. E com o tempo fui construindo uma conexão valiosíssima, a conexão com 

o ser humano, na qual me incluo. Essa veio coma arte.  
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 Comecei fazendo oficina de teatro porque precisava movimentar o corpo e fazer 

academia estava completamente fora dos meus planos. Em um encontro de amigos do ensino 

fundamental, falei dessa necessidade para uma antiga colega recém-formada em artes cênicas. 

E foi ela que me deu o empurrão inicial para essa aventura de conhecimento me indicando um 

grupo de teatro que dava oficinas para iniciantes. Seis meses depois eu estava lá, em uma 

turma cheia de pessoas diferentes, todos “andando pelo espaço”. 

 De fato, naquele momento percebi que aquilo não tinha sido feito para mim. Coloquei 

na cabeça que ia fazer mais uma aula para ter certeza que não ia ficar até que veio o primeiro 

“Oi! Tudo bem?”. Minha primeira conexão com outra pessoa da turma me fez voltar na outra 

aula mais receptiva. E acabei ficando.  

 Cerca de cinco meses depois terminava a oficina e apresentava a primeira peça, 

baseada na obra de Jorge Amado, “A morte e a morte de Quincas Berro D'água”. Terminei 

aquela oficina querendo fazer outra, até que veio o convite para me juntar ao grupo. Três 

meses depois de ter terminado a minha primeira oficina, lá estava eu, ajudando a ministrar 

oficinas para novas pessoas. Sim, o teatro me abraçou e em pouco tempo eu estava 

trabalhando com uma equipe que tinha uma rotina completamente diferente da minha. A 

forma de trabalho era diferente, as relações eram diferentes, era tudo novo. Também resolvi 

abraçar a novidade. Continuei fazendo oficinas, ajudando em outras, fiz grandes amigos, tive 

e tenho grandes parceiros. Mas não parei de trabalhar em minha outra profissão.  

 Atriz e Estatística. Exatas, cultura e pesquisa. Meu percurso de vida começou a ganhar 

forma, mas ainda hoje não tem um destino final. Sentia que precisava compreender melhor as 

relações que ali existiam. Queria continuar trabalhando com as duas vertentes e meu maior 

anseio era chegar em um ponto em que as duas se juntariam. No meu caminho elas não se 

juntaram. Ainda. Hoje já faço outros questionamentos e tenho novos anseios. Tenho mais 

sensibilidade, continuo trabalhando com Estatística, com teatro e já percebo onde as duas 

áreas podem se juntar. 

 Entrei no mestrado e com amigos formei meu primeiro grupo de teatro, tudo ao 

mesmo tempo. Foi ali que comecei a trabalhar com teatro de ocupação. Minha percepção 

sobre o espaço já estava diferente e pouco tempo depois fui apresentada a Michel de Certeau. 

Quis ocupar mais, fui pra rua e hoje faço parte de um coletivo carnavalesco que tem como 

objetivo principal a ocupação de espaços públicos.  

 Todo o processo que descrevi acima me rendeu bastante aprendizado. Conhecer e 
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reconhecer o que está ao meu redor doeu e as vezes ainda dói, me trouxe e ainda me traz 

inquietudes, dúvidas, anseios e outras diversas sensações. Me conectar com a teoria diminuiu 

muito toda essa tensão. Não canso de dizer que sou grata a todos que estiveram e caminham 

comigo nesse processo. O que apresento nesse texto é fruto de muito aprendizado, de muito 

trabalho, de trabalho conjunto, de conexão com teoria, com o cotidiano, comigo, com outras 

pessoas e com a rua.  

 Rua de quem? Rua para quem? 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação se insere em uma rede de pesquisadores do campo da Administração, 

cuja centralidade de debates está na compreensão sobre como as práticas culturais podem ser 

pensadas em termos organizacionais e organizativos. Se essa rede de pesquisadores já 

desenvolveu estudos sobre o campo da dança (SARAIVA; CARRIERI; AGUIAR; BRITO, 

2011), do teatro (SOUZA; CARRIERI, 2011), do circo (OLIVEIRA; CAVEDON, 2013) e do 

artesanato (FIGUEIREDO; CAVEDON, 2015), por exemplo, com esse estudo, eu avanço 

nesse debate discutindo como organizações que atuam no campo da música, especificamente 

no campo do forró pé de serra, se organizam coletivamente, por serem consideradas como 

organizações que produzem culturas populares no país.  

A “cultura popular”, de acordo como Certeau (2008), é um símbolo de resistência 

moral, pois se constitui a partir de: uma economia da dádiva (generosidade), uma estética de 

“golpes” (operações de artistas) e uma ética da tenacidade (maneiras de negar o estatuto da lei 

à ordem estabelecida). Na economia da dádiva a relação principal é entre pessoas, e não entre 

objetos. O objetivo é a relação entre aqueles que fazem a troca, e não o lucro financeiro em si 

(GREGORY, 1982). É a partir dela que surge a estética de golpes, que são operações que 

fazem com que as táticas populares adentrem na ordem vigente, operadas por aqueles que não 

são alheios às diferenças entre aqueles que estão em posição privilegiada e os que não estão. 

Essas táticas aparecem de forma irreverente, “artística”, nas ocasiões da vida cotidiana. São 

essas operações que negam e criam movimentos de resistência à ordem estabelecida, 

constituindo a ética da tenacidade. 

 O forró é o ritmo que foi difundido por Luiz Gonzaga com o trio de instrumentos 

formado pela sanfona, triângulo e zabumba entre as décadas de 1940 e 1950, sendo 

popularmente conhecido como forró pé de serra (MARQUES, 2014; TROTTA, 2009; 

FEITOSA, 2008). O forró pé de serra carrega um vínculo muito forte com o sertão nordestino, 

apresentado por aquele que de lá se afastou. Os instrumentos, imagens dos artistas e do sertão 

se unem às letras das músicas em um tom saudosista do sertão idealizado. Há ainda uma 

dicotomia entre o sertão e a cidade enunciada pelos costumes de cada uma (TROTTA, 2009): 

 

Nem que eu fique aqui dez anos, eu não me acostumo não. Tudo aqui é 

diferente dos costumes do sertão. Num se pode comprar nada sem topar com 

tubarão. Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês vão me 
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adesculpar, mas arrepito essa expressão: No Ceará não tem disso não 

(GONZAGA, 2016). 

 

A dicotomia entre cidade e sertão
1
, bem como a idealização do sertão e o tom 

saudosista presente nas letras caracterizam os golpes artísticos que visam se posicionar e 

imprimir a voz do sertão diante das realidades dominantes. Isso especialmente no que se 

refere aos modos hegemônicos de se viver nas cidades não sertanejas, como pode ser 

observado na leta da canção de Gonzaga (2016) sobre as relações comerciais. 

 Para o desenvolvimento teórico sobre esse processo organizativo do forró pé de serra, 

delimitei esse estudo à cidade de Brasília. Isso porque a construção da capital federal trouxe 

operários de diferentes lugares do país, que chegaram com suas culturas e fizeram de Brasília 

um espaço de diversidade, ou, melhor, como espaço de disputas. Com os operários 

nordestinos veio o forró pé de serra, que hoje circula em clubes e outros espaços sendo um 

símbolo de resistência da tradição nordestina em Brasília. 

 A base teórica que utilizo para o desenvolvimento desta pesquisa é os Estudos 

Baseados em Práticas (EBP). Já consolidado como uma área do campo da Administração 

(SANTOS; ALCADIPANI, 2015; FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011; SCHATZKI, 2006) os 

EBP destacam a vida cotidiana das organizações como base de análise organizacional. Isso 

porque estes debates têm apresentado como a dinâmica da sociedade se articula com as 

micropolíticas do dia a dia dos sujeitos sociais, possibilitando uma reconfiguração de 

compreensão dos processos organizativos que transcendam as divisões macro, meso e 

microssocial, enfatizando como fenômenos globais se constituem relacionados ao mundo 

vivido, especialmente nas organizações. Com isso, uma das principais contribuições dos EBP 

tem sido desconstruir a visão reificada dos espaços organizacionais entendo-os como 

processos (SCHATZKI, 2006). 

Schatzki (2006; 2005; 2003) é um dos autores que destacam a necessidade de 

considerarmos as organizações como processos. De acordo com a perspectiva de Schatzki 

(2003; 2005), o estudo das organizações deveria envolver pelo menos quatro tarefas 

                                                
1 Para além da dimensão geográfica, o sertão, de acordo com Baracuhy (2010), é uma produção discursiva sobre 

os traços característicos da vida cotidiana no nordeste brasileiro, especialmente vinculado às regiões de seca e de 

pobreza naquela localidade. Outro aspecto importante relacionado ao sertão é o entendimento de que o sujeito 

que o habita, o sertanejo, é um homem forte e resistente. Esse processo tem como efeito o silenciamento das 

contradições e dos diferentes “nordestes” que existem nessa localidade a começar, por exemplo, pela 

representação do Nordeste com a dimensão masculina, o que pretendo problematizar durante o desenvolvimento 

do trabalho de campo a ser realizado como base desta Dissertação. 
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fundamentais: delimitar as atividades humanas (e/ou eventos, interações) que compõem o 

fenômeno de interesse; identificar a rede de práticas e arranjos materiais da qual as atividades 

fazem parte; determinar outras possíveis redes com as quais as já identificadas possam estar 

conectadas; e traçar as cadeias de ação dos agentes que circulam dentro da rede, passam por 

meio dela e/ou a conecta com outras redes e que ajudam a reforçar as suas características 

atuais ou transformar o fenômeno de interesse. As práticas de organizar podem ser encaradas 

como produtoras do contexto onde sujeitos e objetos surgem e “ganham” significado 

(SANTOS; ALCADIPANI, 2015). 

Entretanto, as práticas se constituem em meio a relações de forças sociais. É isso que 

Certeau (2008) destaca ao afirmar que o cotidiano no qual vivemos tem um caráter opressor. 

Essa opressão faz com que a todo momento sejamos obrigados a jogar com/no sistema para 

em meio aos interstícios das práticas possamos nos reapropriar do cotidiano e nos tornarmos, 

em meio a estas limitações, sujeitos de nossas histórias. 

Para Certeau (2008) as práticas são as “maneiras de fazer” o cotidiano, produzido 

histórica, social e temporalmente, por meio de tecnologias do agir que configuram estratégias 

ou táticas. As práticas estratégicas são as relações de forças sociais que isolam sujeitos de 

saber e de poder, podendo estes ser indivíduos, organizações ou mesmo cidades. Ao 

produzirem discursos totalizantes, as estratégias produzem lugares. Estes se caracterizam por 

“uma ordem de distribuição que configura posições instantâneas e estabilidade” (CERTEAU, 

2008, p. 201) sendo exercido em relação ao “outro” para a determinação do que lhe seja 

próprio capitalizando o tempo e provocando estabilidade. 

 Já as táticas podem ser definidas como as artes dos “fracos” (CERTEAU, 2008). Elas 

não têm por objetivo capitalizar o tempo tão pouco estabilizar os locais (CERTEAU, 2008). 

As táticas operam golpe por golpe, assim como atuam as culturas populares (CERTEAU, 

2008), no cotidiano provocando a instabilidade, a incerteza, jogando com o que lhe é imposto. 

Sendo as maneiras de produzir improvisação, as táticas possibilitam a reapropriação dos 

locais para lhe conferir um caráter de movimento. É por isso que as táticas são identificáveis 

nos espaços sociais. Para Certeau (2008) nenhum espaço social se instaura na certeza da 

neutralidade. Eles são efeitos de jogos sociais e se constituem pelo “efeito produzido pelas 

operações que orientam, circunstanciam, temporalizam e levam a funcionar os elementos 

móveis de uma unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais” 

(CERTEAU, 2008, p. 202). 

 Os espaços sociais são produzidos pelo “caminhar” dos sujeitos sociais, seja este pelas 
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ruas da cidade ou pelo movimento de leitura de um texto. Isso ocorre, pois, nos espaços, as 

relações de forças são móveis, portanto não configurando lugares próprios, mas operando 

lance por lance, podendo desviar das trajetórias produzidas e determinadas pelos saberes e 

poderes institucionalizados. Por isso, Certeau (2008, p. 57) dedica seu trabalho ao 

“caminhante inumerável” que na existência cotidiana (re)cria seus espaços por diferentes 

caminhos. Sendo assim, não há uma relação direta entre táticas/espaços e estratégias/lugares, 

são os jogos entre estas categorias que constituem o cotidiano.  

A cidade, para Certeau (2008), faz parte de uma produção estratégica da vida 

cotidiana. Entretanto, é importante saber o que o formalismo urbanista – ruas, nomes, becos, 

passarelas, etc. - imprime e o uso que os praticantes da cidade realmente fazem dela 

(CERTEAU, 2008). Essa “maneira de utilizar” aquilo que é imposto são práticas de 

reapropriação do espaço que formam uma rede de “antidisciplina”. Ela deve ser analisada 

pelo prisma daqueles que consomem, que realmente usam e experimentam o cotidiano da 

cidade (CERTEAU, 2008). 

O conceito de apropriação, de acordo com Neubauer (1999) é uma importante 

contribuição de Michel de Certeau às análises sociais, pois não elimina os debates sobre 

disciplina social. A apropriação, para Certeau (2008), destaca o embate entre as resistências e 

a ordem imposta ao indivíduo por parte das autoridades políticas, religiosas ou culturais. É a 

interface entre a agência humana e disciplina social, entre as táticas e as estratégias.  

Portanto, falar em cidade é discutir como os espaços produzidos estrategicamente por 

técnicas que tentam delimitar quem pode, onde deve e porque se apropriar desta cidade é 

contraposta aos espaços vividos, em suas micropolíticas cotidianas, por uma multiplicidade 

dinâmica de anseios e disputas. É isso que Certeau (2008) destaca sobre a arquitetura urbana 

determinar onde e como cada sujeito deve passar ou se fixar. Ao praticar estes lugares os 

sujeitos produzem uma dinâmica de mobilidade na cidade e, por meio de suas ações táticas, 

podem subverter, ainda que temporariamente ou permanentemente, o ordenamento social 

instituído. Nesse mesmo sentido, por exemplo, os espaços de intervenções artísticas nas 

cidades estão sendo diminuídos em prol da ocupação urbana com casas, prédios e centros 

comerciais, de forma a normatizar os espaços públicos a partir da lógica econômica 

dominante do direito a posse e não ao direito ao uso, a capitalização do tempo para produzir 

os próprios, em detrimento dos movimentos de improvisação, resistência e de mobilidade pela 

cidade (CERTEAU, 2008). 

Considerando que a “cultura popular” tem uma estética de golpes e uma tenacidade de 
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resistência, pensar os espaços vividos nas cidades é pensar a partir do cotidiano vivido e não 

de uma perspectiva institucional ou institucionalizada da mesma (CERTEAU, 2008). Do 

mesmo modo é necessário desconstruir a ideia de sujeitos, habitantes e movimentos 

universalizantes e universalizados que produzem o cotidiano, destacando aquilo que perturba 

a normatividade social, aquilo que inverte os efeitos das técnicas estratégicas (LEITE, 2010). 

É por isso que para pensar as relações entre as práticas que constituem as organizações 

e que também produzem as cidades destaco como referência empírica de pesquisa uma 

organização que atua com cultura popular, especificamente o forró pé de serra na cidade de 

Brasília, Distrito Federal. Isso porque acredito que, tendo por base as proposições teóricas de 

Certeau (2008), o processo de reapropriação dos espaços sociais nas cidades perpassam as 

políticas organizativas das organizações que atuam no campo das culturas populares, 

especialmente por seu caráter estético e de tenacidade dos espaços vividos. 

Sendo assim, na dissertação, proponho uma aproximação entre os EBP na 

Administração e os estudos sobre a produção da cidade, a partir de uma perspectiva 

Certeauniana. Isso pode proporcionar um avanço do ponto de vista teórico para as análises 

organizacionais, ao destacar as relações entre organizações e cidades, não apenas a partir de 

uma abordagem institucional, mas, também, das práticas cotidianas da vida organizativa que 

produzem políticas de produção e ocupação dos espaços das cidades. Do ponto de vista 

empírico, acredito que minha contribuição é destacar a dinâmica organizacional dos 

empreendimentos culturais, no caso o forró pé de serra, que ainda não foi pesquisado na área 

de Administração no país.  

 O caráter processual das práticas possibilita compreender a dinâmica organizacional e 

política a partir de aspectos sociais, culturais e econômicos do contexto histórico no qual as 

organizações, que incluem os empreendimentos culturais, se constituem. Apesar do crescente 

destaque aos estudos das atividades culturais (OLIVEIRA; CAVEDON, 2013; SARAIVA; 

CARRIERI; AGUIAR; BRITO, 2011; SOUZA; CARRIERI, 2011), falta um debate teórico 

sobre as relações de força entre estas organizações e as cidades para destacar a dimensão 

política da vida cotidiana produzida pelas relações entre estas. Buscando suprir essa lacuna do 

conhecimento no contexto da Administração, empreendo uma proposição teórica de análise, 

em que as práticas cotidianas das organizações do campo das culturas populares formam 

políticas de produção e de ocupação dos espaços das cidades que resistem frente a 

imposição das lógicas de planificação do espaço urbano. Com efeito, o processo de 

reapropriação dos espaços sociais nas cidades perpassam as políticas organizativas das 
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organizações que atuam no campo das culturas populares. 

 Para o desenvolvimento destas proposições teóricas e empíricas, nesse estudo, 

questiono: como as práticas cotidianas das organizações que atuam no campo das 

culturas populares constituem o processo de produção e de ocupação dos espaços das 

cidades? Contextualizando esse questionamento ao campo empírico pesquisado, o campo do 

forró pé de serra, conforme apresentei anteriormente, o meu objetivo nesta dissertação é 

compreender as práticas cotidianas das organizações que atuam no campo do forró pé de serra 

nas políticas de produção e ocupação da cidade de Brasília, Distrito Federal. Os objetivos 

específicos dessa discussão são: 

1. Identificar as práticas que produzem o cotidiano dos sujeitos pesquisados; 

2. Compreender as práticas cotidianas organizativas do forró que se relacionam com os 

espaços da cidade de Brasília; 

3. Interpretar os efeitos das práticas cotidianas dos sujeitos pesquisados e do forró na 

constituição da cidade de Brasília. 

 Para o desenvolvimento metodológico destes objetivos de pesquisa, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa com dois sujeitos ligados ao forró do Distrito Federal, por meio da 

realização entrevistas de história de vida, além de observações participantes em cinco eventos 

de forró na cidade de Brasília. O primeiro foi em outubro de 2015 no Forró de Chamego, um 

baile de forró gratuito que aconteceu na passagem subterrânea da SQN 211. O segundo, em 

agosto de 2016, foi em outro baile de forró gratuito, o Forró da Torre.  

A edição do Forró de Chamego em espaços públicos não acontece com frequência e 

buscando a dinâmica das práticas no decorrer do tempo, voltei ao baile que aconteceu no 

mesmo local, em outubro de 2016. O Forró de Chamego acontece tanto em locais públicos 

(com menos frequência) quanto em locais fechados (com mais frequência). Buscando 

compreender as práticas da organização no baile em local fechado, em fevereiro de 2017 fui 

ao Forró de Chamego em sua edição dentro de um clube. 

Como Brasília vive um momento no qual pessoas e movimentos artísticos estão 

buscando ocupar locais públicos escolhi outro movimento de forró para observar, o Forró da 

Torre. Em agosto de 2016 realizei a primeira observação no evento e seguindo a mesma linha 

de raciocínio usada no Forró de Chamego, ao buscar compreender a dinâmica das práticas no 

decorrer do tempo, realizei outra observação em abril de 2017. 
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  A minha opção de realização de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa 

(DENZIN; LINCONL, 1994) ocorreu pelo foco do estudo ser a compreensão do cotidiano 

produzido e vivido pelas/nas organizações nas cidades. Sobre as técnicas de produção de 

material empírico, Dewalt e Dewalt (2011) destacam que as observações participantes se 

caracterizam pela participação nas atividades diárias, rituais, interações e eventos 

demarcadores de um grupo social. Clifford (2008) destaca a observação participante como 

principal contribuição técnica metodológica da Antropologia às Ciências. Isso porque, para a 

Antropologia, as observações participantes destacam a necessidade de aprender os fazeres e 

os dizeres característicos de um campo de pesquisa (CERTEAU, 2008).  

Para tanto, deve-se utilizar diários de campo como forma de produzir relatos e 

memórias da convivência com os sujeitos pesquisados (CLIFFORD, 2008), o que fiz durante 

a realização da pesquisa de campo. As observações participantes foram realizadas no 

cotidiano dos sujeitos ligados ao forró no Distrito Federal, com a realização dos bailes pela 

cidade de Brasília, Distrito Federal.  

As entrevistas de história de vida (ATKINSON, 2002) foram realizadas com sujeitos 

ligados ao forró do Distrito Federal. Os sujeitos selecionados para participação no estudo 

foram.Virgulino Gonzaga e Januário. 

Januário nasceu na década de 40 em Oeiras, antiga capital do Piauí. Saiu de sua cidade 

natal sozinho e chegou no Planalto Central aos 18 anos. Começou a tocar a sanfona do seu pai 

quando trabalhava na construção da rodovia Brasília-Anápolis. Quando veio para a 

construção da capital, se instalou na Vila Operária da Candangolândia e depois foi morar na 

Cidade Livre. Viu a Cidade Livre virar Núcleo Bandeirante, onde mora até hoje. Tocou em 

bares, parque de diversões e montou o seu próprio trio, que teve sua atuação reduzida ao 

longo do tempo. 

Virgulino nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no final da década de 70 e veio 

para Brasília aos 5 anos de idade acompanhado de seus pais. A família chegou em uma 

Brasília com novos contornos urbanos e novos contornos de disputas. Quando chegou se 

instalou na Asa Norte com a família e morou quase toda sua vida em regiões próximas à 

região central. Começou tocando rock, foi apresentado à viola caipira quando estudou na 

Escola de Música teve outros projetos de forró e hoje é responsável pelo baile do Forró de 

Chamego. O projeto, em plena atividade, acontece em locais públicos, em locais fechados e já 

fez edições fora do Distrito Federal e do Brasil. 
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Para a apresentação das discussões que proponho neste trabalho, esta dissertação está 

estruturada da seguinte forma: após essa introdução, a próxima seção apresenta os aspectos 

conceituais e teóricos utilizados na pesquisa. O primeiro tópico do referencial teórico discute 

as práticas organizacionais, tendo por base as proposições dos Estudos Baseados em Práticas 

(EBP) na Administração, seguido das contribuições de Michel de Certeau para a constituição 

da cidade e da apresentação sobre o contexto do forró no país. A seguir, como foi a condução 

do trabalho de campo e, finalmente, os resultados do estudo empírico e as considerações 

finais das análises realizadas nessa pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Para o desenvolvimento do objetivo que proponho nesta dissertação, de compreender 

as práticas cotidianas de organização do forró pé de serra na produção e ocupação da cidade 

de Brasília, Distrito Federal, o referencial teórico foi construído em três partes. 

Primeiramente, destaco a formação do campo dos Estudos Baseados em Práticas (EBP) na 

Administração tendo por base as discussões de Certeau (2008). A seguir, apresento as 

contribuições do referido autor nos debates sobre cidades para, ao final, apresentar uma 

discussão sobre o campo de pesquisa que pretendo desenvolver, sendo este o forró. 

 

2.1 O CAMPO DOS ESTUDOS BASEADOS EM PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO 

 

A teoria das práticas surgiu no final da década de 1970 com o arcabouço teórico 

fortemente pautado em paradigmas que emergiam e construíam traços que questionavam o 

funcionalismo (ORTNER, 2006). A partir, especialmente, porém não exclusivamente, de 

bases teóricas marxistas e weberianas, a teoria das práticas começou a abordar os processos 

culturais, como os discursos e representações, nas relações sociais (ORTNER, 2006), 

destacando o denominado “mundo vivido” da sociedade, ou o que as pessoas fazem e seu dia 

a dia. 

 O que as pessoas realmente fazem na organização, relacionadas a aspectos de 

gerenciamento, tomada de decisões, estratégia, organização, marketing, recrutamento e uso de 

tecnologias e outras (MIETTINEN; SAMRA-FREDERICKS; YANOW, 2009; SANDBERG; 

DALL’ALBA, 2009), tem sido importantes bases de estudos relacionados à sociologia e à 
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antropologia nas organizações (MIETTINEN; SAMRA-FREDERICKS; YANOW, 2009). 

Entretanto, é preciso ir além destes conceitos que enfatizam as práticas tradicionais de gestão 

enfatizando outros aspectos da vida cotidiana que constituem os processos organizativos e 

transcendem uma visão gerencialista e instrumental das organizações. Nesse sentido, o campo 

dos EBP se desenvolveu e se diversificou a partir de diferentes formas de discussão sobre as 

práticas nas organizações (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011). 

 De acordo com Feldman e Orlikowski (2011), o pesquisador que busca pautar seu 

estudo baseado nas práticas pode adotar três ênfases distintas de análises: a empírica, a teórica 

e a filosófica. O foco empírico destaca, segundo as autoras, como as pessoas atuam no dia a 

dia do contexto organizacional e reconhece a centralidade das ações das pessoas nos 

resultados organizacionais, mostrando a importância de abordar as práticas em uma 

perspectiva recursiva. O enfoque teórico busca entender as relações entre as atitudes dos 

atores organizacionais e a vida nas estruturas sociais, portanto visa discutir como as práticas 

são produzidas e como elas operam em diferentes contextos e temporalidades (FELDMAN; 

ORLIKOWSKI, 2011). Já o enfoque filosófico parte da premissa de que a realidade social é 

fundamentalmente formada pelas práticas e enxerga o mundo social como construído pelas 

ações humanas, arranjos materiais e pelos não humanos (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011). 

Em uma pesquisa realizada na base de periódicos científicos brasileiros, a SCIELO, 

utilizando os termos “práticas organizacionais” e “práticas organizativas”, foram identificados 

seis artigos, sendo dois com a abordagem empírica dos EBP com foco nas rotinas 

organizacionais (PARDINI; MATUCK, 2012; ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010); 

três artigos destacam as práticas em uma perspectiva teórica (BARCELLOS; 

DELLAGNELO; SALLES, 2014; RIGOTTO; MACIEL; BORSOI, 2010; MORAES et al., 

2009), conforme as proposições de Feldman e Orlikowski (2011). Já Tureta e Araújo (2013) 

destacaram as contribuições de uma abordagem filosófica dos EBP aos Estudos 

Organizacionais a partir dos debates do processo de organização das Escolas de Samba no 

Brasil. 

Ampliando a pesquisa para os conceitos “práticas” e “organizações” foi possível a 

identificação de outros artigos que se pautam no EBP para a construção das análises 

organizacionais. Silva, Carrieri e Souza (2012) fizeram um estudo teórico analisando a 

perspectiva analítica da estratégia como prática social nas organizações, permitindo uma 

análise em um contexto social e histórico mais amplo. Souza (2011) estuda a estratégia pelo 

ponto de vista prático em uma empresa de serviços ligados a projetos de infraestrutura. O 
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autor coloca que olhar a estratégia pelo ponto de vista do conteúdo dificulta sua ligação com 

questões organizacionais e estuda os agentes da organização que interagem no processo de 

redefinição da estratégia de uma organização e que realizam diversas práticas que podem ser 

observadas e concretizadas em eventos dentro da estrutura organizacional. Por meio de um 

estudo de caso, Souza (2011) analisou a interação de agentes organizacionais com base em 

entrevistas, análise documental e observação direta. 

A estratégia como prática foi estudada por Saraiva et al. (2011) com atores de uma 

companhia de dança contemporânea. Os autores se afastaram do estudo da estratégia com 

foco determinista e optaram pela abordagem interpretativa, colocando a estratégia como uma 

atividade socialmente realizada. Como metodologia, eles optaram pela etnografia combinada 

com análise situacional colocada pela Grounded Theory. 

Vargas e Junquilho (2012) estudaram a configuração do fenômeno da gestão em uma 

escola pública de ensino fundamental situada em Vitória (ES) e inserida em uma comunidade 

que carrega um histórico de lutas por melhores condições de vida. Os autores buscam 

entender o “fazer na gestão” da escola por meio de invenções, artimanhas, tramas e 

interpretações dos sujeitos praticantes com relação ao exercício da gestão. Vargas e Junquilho 

(2012) destacam ainda que no Brasil existem diversos autores que estudam as práticas 

gerenciais destacando sua complexidade, mas mesmo utilizando-se da abordagem de prática 

social, estes limitam suas análises ao enfatizarem a ação gerencial, ou seja, a prática do gestor. 

Oliveira e Cavedon (2013) analisaram como as práticas cotidianas podem ser 

compreendidas com base na dimensão micropolítica dos processos organizacionais. Por meio 

de uma pesquisa etnográfica em uma organização circense, as autoras analisaram as práticas 

cotidianas como produtoras de subjetividade, os processos organizacionais e como estas 

práticas se relacionam com os aspectos econômicos. Elas observaram, com a análise das 

práticas, que o circo está mudando de um modo de vida para um campo de trabalho com 

diversas alterações no cotidiano organizacional dos artistas circenses. 

Por meio de uma pesquisa etnográfica, Figueiredo e Cavendon (2015) mostram que a 

transmissão do saber-fazer de uma doceria artesanal de Pelotas (RS) é fruto de uma 

intencionalidade da pessoa que pratica o transmitir seus saberes-fazeres para os outros 

sujeitos. As autoras destacam que tal intencionalidade tem relação com as especificidades da 

prática doceira em relação ao seu contexto social, cultural e histórico de produção.  

Foi possível compreender com as análises destes artigos que as pesquisas que utilizam 
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os EBP adotam uma ontologia de caráter mais nominalista e uma epistemologia anti-

positivista, de acordo com o que é proposto por Burrell e Morgan (1979). Ainda com o 

aspecto voltado para o voluntarismo na relação humana, as pesquisas que abordam o caráter 

das práticas se inserem na dimensão mais subjetiva da teoria social proposta pelos mesmos 

autores. Nota-se ainda que pelo aspecto mais subjetivo as metodologias usadas nos trabalhos 

são essencialmente de caráter qualitativo. 

Tendo por base essa composição do campo dos EBP no Brasil, é necessário que eu me 

posicione nele. Deste modo, adoto, a partir da classificação de Feldman e Orlikowski (2011), 

o entendimento dos EBP a partir de uma perspectiva filosófica. Nesse sentido, acredito que as 

práticas, além de ser um conceito teórico que desenvolverei ao longo deste trabalho, é a base 

de constituição do mundo social. Além disso, quando discutimos o processo de construção 

desse mundo é necessário reconhecer que ele também é produzido nas relações que 

estabelecemos com elementos não humanos. Com efeito, ao assumir uma abordagem 

filosófica das práticas no campo da administração tento, com base nesse estudo, também 

destacar o caráter relacional de minhas perspectivas de análise, bem como tentar superar 

dicotomias historicamente construídas nas Ciências Sociais, a exemplo das relações entre 

subjetividade e materialidade, pois, conforme afirma Foucault (2010), toda materialidade 

implica uma política subjetiva e vice e versa. 

Um dos autores já incorporado ao campo da Administração (OLIVEIRA; CAVEDON, 

2013) e que possibilita esse entendimento filosófico do conceito de práticas para as análises 

das organizações é o historiador e filósofo francês Michel de Certeau. É a partir dele que 

realizo o debate sobre o conceito de práticas e de cidades para a compreensão dos processos 

organizativos e que apresento nas próximas seções desta dissertação. 

 

2.2 AS PRÁTICAS COTIDIANAS NA PERSPECTIVA DE MICHEL DE CERTEAU 

  

 Para Certeau (2008) os sistemas de produção dominantes, como o televisivo, o 

comercial e o urbanístico, impõe seus produtos e ideias aos indivíduos, tentando subtrair dele 

o direito de se posicionar. Essa imposição faz com que o indivíduo perca o direito de ser autor 

e vire um mero receptor da produção social (CERTEAU, 2008). Mas, é importante notar que 

entre o que é imposto e o que o indivíduo assimila existe um distanciamento causado pelo uso 

(CERTEAU, 2008). É a “maneira de utilizar” uma ordem imposta, que varia de indivíduo 
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para indivíduo, que se deve destacar nas análises sociais, pois, no cotidiano “não é apenas 

importante aquilo que fixa regularidades da vida social; é também importante aquilo que a 

perturba” (PAIS, 2007, p. 84). 

É por isso que Certeau (2008) ressalta a necessidade de saber o que os sujeitos 

realmente fazem com o que lhes é imposto, ou seja, compreender os usos pelo ponto de vista 

dos praticantes que não produzem diretamente tais sistemas de dominação. Isso porque, para o 

referido autor, por exemplo, a identificação da presença e a circulação de uma representação 

não necessariamente possibilita a compreensão sobre o que realmente os sujeitos fazem com 

elas em sua vida cotidiana. São essas “maneiras de fazer” no cotidiano que Certeau (2008) 

denomina de práticas. As práticas não devem ser analisadas apenas pelo seu material, ou seja, 

pelos dados que as estatísticas fornecem e seus cálculos (CERTEAU, 2008). Elas também 

devem ser analisadas pela sua forma, por suas trajetórias que possuem formatos imprevisíveis 

(CERTEAU, 2008). Entretanto, compreender somente as trajetórias, ainda que elas carreguem 

em si a ideia de movimento, pode resultar em uma redução, uma simples transcrição do 

movimento, afirma o referido autor. Por isso, a importância de compreender as práticas pelos 

seus movimentos temporais no espaço, atribuindo a elas um caráter histórico, social e cultural.  

Para a compreensão destes movimentos das práticas, Certeau (2008) discute dois 

processos de formalização de nossas “maneiras de fazer” o cotidiano, sendo estas as 

estratégias e as táticas. A estratégia é a dimensão tecnológica das práticas onde tem-se o 

cálculo das relações de forças sociais que possibilitam reconhecer e isolar quem são os 

sujeitos de saber e de poder de um determinado contexto (CERTEAU, 2008), podendo este 

sujeito de poder/saber ser considerado uma empresa e até mesmo uma cidade. As práticas 

estratégicas surgem quando o poder que o sujeito possui lhe concede autonomia, afirma o 

referido autor. As estratégias, então, podem elaborar discursos totalizantes que determinam 

um conjunto de lugares físicos, simbólicos ou discursivos, onde as forças se distribuem, 

privilegiando assim seu foco de atuação nas relações espaciais (CERTEAU, 2008).  

Como exemplo, podemos pensar no caminhar pelas cidades. As práticas estratégicas 

dos “especialistas” em urbanismo produzem por onde, como e quando devemos caminhar. 

Portanto, as estratégias estão pautadas na manipulação de forças, quando o poder do sujeito 

lhe concede autonomia para ditar e fazer algo (CERTEAU, 2008). Elas são formadas por 

cálculos objetivos que delimitam o pertencimento capitalizando as temporalidades, 

resultando, com efeito, na constituição de “próprios” pelos espaços sociais. 

 Já a tática surge com a ausência de um próprio, de um sujeito de poder/saber, pois ela 
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é considerada a “arte do fraco” por ter por lugar o lugar do outro, devendo assim jogar com o 

terreno que lhe é imposto (CERTEAU, 2008). Elas devem estar sempre atentas ao tempo e às 

circunstâncias, buscando ganhos nos momentos oportunos, devido seu caráter de astúcia 

(CERTEAU, 2008). Aproveitando uma certa ocasião, o fraco deve combinar diversos 

elementos para tirar partido das forças que lhes são estranhas, operando golpe a golpe, lance 

por lance (CERTEAU, 2008). Por isso, afirma Certeau (2008), as táticas são tecnologias de 

resistências que não tem por objetivo capitalizar o tempo ou se perpetuar. Elas atuam nas 

ocasiões para reconfigurar as relações de forças a possibilitar os movimentos de reapropriação 

do que lhe foi imposto estrategicamente. As táticas não apresentam somente continuidade e 

permanência. Elas são práticas cotidianas que produzem sem capitalizar. Elas dependem e se 

aproveitam de momentos específicos, de fissuras e contradições surgidas nos sistemas 

dominantes (CERTEAU, 2008). 

 Certeau (2008), ao analisar o livro Vigiar e Punir, afirma que Michel Foucault ao 

pautar sua análise sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, mostra que estas 

tecnologias reorganizaram clandestinamente o funcionamento do poder. Essa “microfísica do 

poder” enfatiza o entendimento da produção de disciplina, de sujeição, ou mesmo destaca as 

evidências da produção de sistemas de dominação. Em que pese a relevância destas 

discussões, afirma Certeau (2008), é necessário entender que a sociedade não se reduz aos 

procedimentos técnicos da disciplina, mas deve-se destacar aquilo que perturba a 

normatividade e quais procedimentos populares jogam com os da disciplina e não se 

conformam com ela.  

 Essas práticas do cotidiano possibilitam aos sujeitos se reapropriarem do espaço 

organizado pelas técnicas de produção sociocultural, dos planos diretores das cidades, ou das 

técnicas de gerenciamento organizacional, que tentam institucionalizar, inclusive, as formas 

pelas quais nos relacionamos socialmente. Basta observar as determinações de quem pode, 

onde deve e como se constitui os sujeitos sociais e os espaços institucionais no país. Como 

exemplo, Nascimento, Oliveira, Teixeira e Carrieri (2015) destacam como os denominados 

“rolezinhos”, passeios de jovens, em sua maioria negros, da periferia da cidade em shoppins 

centers, se configuram como práticas de resistência frente a normatividade social e 

organizacional da produção dos espaços urbanos nas cidades. Sansone (2004), discutindo as 

questões raciais no Brasil, vai além nestas discussões e afirma que as relações amorosas são 

espaços institucionalizados em nossa sociedade e, portanto, locais onde se pode observar a 

marginalização da população negra, especialmente das mulheres negras que apresentam o 
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menor índice de institucionalização de suas relações amorosas no Brasil, por exemplo. Já 

Alcadipani, Westwood e Rosa (2015) discutem os mecanismos de dominação e de resistência 

na construção de políticas identitárias nas organizações destacando como esses processos 

ocorrem no cotidiano de trabalho. 

  É por isso que Certeau (2008) destaca que as práticas cotidianas ao perturbarem ou 

reconfiguram as relações sociais entre os sujeitos desconstroem institucionalmente a 

sociedade. Então, nos alerta o referido autor, é no cotidiano que as disputas se estabelecem e 

que devem ser vencidas pelas práticas formando uma rede de “antidisciplina” ao que nos é 

imposto no cotidiano. As “maneiras de fazer” dos sujeitos são procedimentos que implicam 

uma lógica dos jogos de ações relativos a tipos de circunstâncias (CERTEAU, 2008). 

 Certeau (2008) supõe a existência de uma lógica dessas práticas que colocam a arte 

de combinar indissociável da arte de utilizar presente na “cultura popular”, por exemplo. 

Assim, Certeau (2008) afirma que a pesquisa deve revelar o entendimento sobre os porquês 

que tais práticas ampliam e desencaminham as lógicas institucionalizadas. Isso possibilita, de 

acordo com o referido autor, uma travessia do campo cultural, permitindo sinalizar as 

operações que caracterizam o consumo na economia e identificar nas práticas de apropriação 

os indicadores de criatividade que se multiplicam onde some o poder de se dar uma 

linguagem própria (linguagem dos sistemas disciplinares). Essa lógica é baseada na ocasião 

não sendo autônoma em relação ao seu campo de ação (CERTEAU, 2008). Para encontrá-las, 

Certeau (2008) sugere três lugares onde elas se expõem: os jogos, os contos e as artes de 

dizer. 

 Considerando que o cotidiano é produzido por meio de relações de forças, cada 

cotidiano tem jogos específicos dos lances praticados pelos sujeitos em cada ocasião 

(CERTEAU, 2008). Esses jogos não são explícitos e ao destacarem-se suas formalidades de 

táticas, obtém-se um primeiro fundo das racionalidades das práticas de espaço: são espaços 

determinados cuja formação se pauta nos diversos lances desenvolvidos a cada situação 

(CERTEAU, 2008). Ainda para o referido autor, os relatos de partidas são as histórias que 

representam as combinações formadas em cada situação, elas relatam regras e lances, que, 

pelo caráter memorizável, constituem repertórios de esquemas de ação. Por isso, os relatos 

sobre o cotidiano são práticas que destacam a configuração das relações de forças sociais, as 

disputas da vida ordinária. 

 Já os contos e lendas expõem modelos de gestos utilizáveis a cada dia (CERTEAU, 

2008). Eles destacam ações relativas a situações conflituais e possibilitam reconhecer os 
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discursos do povo. A formalidade das práticas cotidianas emerge nas histórias, que costumam 

inverter as relações de força possibilitando ao oprimido a vitória e oferecem ao público um 

possível esquema de táticas para o futuro, destaca Certeau (2008). Os trocadilhos e figuras de 

estilo presentes no ato de contar, que pode ser adaptado para se chegar ao seu destino, 

participam na fixação das práticas (CERTEAU, 2008). 

 Assim, todo lugar “próprio” é alterado por aquilo que nele se encontra e pertence a 

outros. Por isso existe muita dificuldade em se definir suas posições formais. Nesse sentido, 

faz-se necessário distinguir lugar e espaço, local onde estes posicionamentos podem se 

constituir, a partir das práticas cotidianas. 

O conceito de espaço se refere ao “efeito produzido pelas operações que orientam, 

circunstanciam, temporalizam e levam a funcionar os elementos móveis de uma unidade 

polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais” (CERTEAU, 2008, p. 

202). O espaço é a incompletude, a incoerência, a resistência, local de mobilidade das 

relações de forças onde os sujeitos “jogam” no cotidiano com base em seu potencial criativo, 

desviando das trajetórias estabelecidas, resistindo ao que lhes é imposto e reconfigurando as 

relações de poder e de saber produzidos pelos próprios por meio das práticas estratégicas.  

Por isso, Certeau (2008, p. 57) dedica seu trabalho ao “homem
2
 ordinário: Herói 

comum. Personagem disseminada. Caminhante inumerável” que na existência cotidiana 

(re)cria seus espaços por diferentes caminhos. Zine (2010) destaca que para Michel de 

Certeau nossas ações são entendimentos tácitos de nossos fazeres. Por isso, para Certeau 

(2008), as ações são formas de compreensão da realidade que articulam nosso pensar e agir, 

nosso corpo e nossa mente, nosso sentir e nossa razão. 

O ato de “caminhar” pela cidade está para o sistema urbano assim como o ato de 

enunciação está para a língua (CERTEAU, 2008). Aproximando-se dos estudos da linguagem, 

Certeau (2008), destaca que os relatos produzidos pelos enunciados são mais do que 

descrições do cotidiano. Eles são demarcadores do espaço social. Essa proposição de Certeau 

(2008) é próxima às discussões de Foucault (2010) quando este afirma que os enunciados não 

são operações individuais, mas jogos de possíveis posições para os sujeitos com 

materialidades repetíveis. 

                                                
2 Destaco que a utilização do termo “homem” para Certeau (2008) se refere aos sujeitos praticantes, as pessoas 

comuns, sendo o termo utilizado na época em que o autor escreveu para designar a humanidade. Atualmente, 

vários grupos deixaram de utilizar esse termo por refletir um posicionamento machista de produção discursiva, 

porém utilizarei esse termo ao longo do texto para preservar os termos originais utilizados por Michel de Certeau 

em sua produção acadêmica. 
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Os relatos, ou os caminhos pelo espaço urbano, efetuam um trabalho de organizar os 

jogos das relações sociais (CERTEAU, 2008). Caminhar pelo espaço urbano, produzir relatos 

ou contar histórias, é uma dinâmica social com uma tríplice função: a apropriação do sistema 

(urbano/linguístico), pois a ordem espacial indica possibilidades de onde e como se 

movimentar pelo espaço social; realização espacial do lugar (organizar as relações sociais no 

caminho/enunciado), visto que os deslocamentos são realizados pelo uso da palavra ou do 

trajeto; e relações entre posições diferenciadas que indicam as distâncias produzidas pela 

mobilidade no espaço social (CERTEAU, 2008).  

Essa dinâmica de produção de demarcações no espaço é analisada por Certeau (2008) 

a partir do conceito de lugar. O lugar é “uma ordem de distribuição que configura posições 

instantâneas e estabilidade” (CERTEAU, 2008, p. 201). O lugar enseja o exercício de ações 

em relação ao “outro” para demarcá-lo estrategicamente a partir das relações de poder e de 

saber, o que resulta no estabelecimento dos “próprios”.  

Com isso, se no espaço os sujeitos podem exercer seu potencial criativo, nos lugares 

eles são transformados em corpos individuais e individualizados, onde se inscrevem gestos e 

ações das maneiras de produzir/ocupar o espaço social (DOSSE, 2004). No lugar, o corpo do 

sujeito é submetido às normas, aos códigos e as leis (CERTEAU, 2008), resultando no 

entendimento de que nos lugares os sujeitos são posicionados de acordo com as relações de 

forças entre seus saberes e poderes. É por isso que Figueiredo (2015) destaca, inclusive, que o 

corpo é produzido e traz as marcas das relações entre práticas, espaços e lugares, quando, por 

exemplo, pensamos as divisões raciais, de gênero ou de classe social no cotidiano laboral. 

Sendo assim, pensar os processos organizativos, para Certeau (2008), é compreender 

os jogos políticos produzidos nas relações entre estratégias e táticas, espaços e lugares, que 

permitam compreender o que perturba a normatividade social. Com efeito, o instituído e o 

institucionalizado é reconfigurado pelos usos que os sujeitos sociais fazem do que lhes é 

imposto diariamente, seja este instituído em formas de leis, normas, condutas, caminhos, 

gestos ou ações que buscam destituir as astúcias das práticas sociais. 

Conforme apresentei ao longo deste texto, essa base teórica construída por Certeau 

(2008) já é utilizada na Administração para as análises organizacionais. A questão que coloco, 

a partir de agora, é problematizar como pensar a cidade a partir de Certeau (2008) de forma 

que seja possível realizar uma aproximação entre a Administração e os estudos sobre 

urbanismo de forma a destacar como estas práticas cotidianas que produzem as organizações 

também são produtoras das cidades, visto que os processos organizativos são parte destes 
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locais. Para tanto, na próxima seção desta pesquisa, apresento um debate sobre a cidade a 

partir das proposições de Certeau (2008) para pensar as relações entre as organizações e as 

cidades, objetivo deste estudo. 

  

2.3 PRÁTICAS DE CIDADES PARA MICHEL DE CERTEAU 

 

A cidade inserida na modernidade apresenta marcas que a diferenciam dela mesma em 

outros momentos históricos (CERTEAU, 2008). Os prédios altos e modernos destoam dos 

antigos e o corpo daqueles que neles se inserem cotidianamente perde o laço com as ruas, 

pois, conforme apresenta Certeau (2008), eles se tornam voyeurs, só observam, não vivem a 

cidade, e isso ocorre por diferentes motivos que discutiremos ao longo dessa pesquisa. É 

embaixo dessas superestruturas, produzidas historicamente pela globalização e o 

neoliberalismo que se estrutura a partir de uma perspectiva institucional, olhando “de cima”, 

que vivem os verdadeiros praticantes da cidade (CERTEAU, 2008). Nas ruas seu corpo é 

levado pelo “texto” urbano. Entretanto, para além dessa perspectiva “de cima”, os praticantes 

jogam com espaços, que não são vistos, e constituem a mobilidade “opaca” da cidade 

(CERTEAU, 2008).  

É por isso que Certeau (2008) afirma que uma visão tão somente “desde cima” não 

possibilita, efetivamente, compreender as táticas de resistência que produzem o mundo vivido 

dos sujeitos sociais. É necessário transcender essas dimensões de separação entre os níveis 

macro e microssociais para compreender as relações do sistema mundo com o mundo vivido. 

É preciso discutir a imposição “desde cima”, mas, também, as resistências “desde baixo” que 

sustentam os jogos e disputas da dimensão institucional da sociedade. Isso pode ser observado 

nas formas como ocupamos as cidades. Para compreender esse processo é necessário discutir 

a cidade habitada, o cotidiano vivido e os corpos encarnados (CERTEAU, 2008). 

Certeau (2008) destaca que os idealizadores da cidade, os planejadores urbanos que 

materializam estrategicamente as relações de poder nos planos diretores das cidades, por 

exemplo, vivem a “ilusão” do domínio total da vida cotidiana (DOSSE, 2004). Para Dosse 

(2004), tendo por base os debates de Michel de Certeau, os planos diretores das cidades, o 

planejamento urbano, transforma o fato urbano em conceito de cidade. Sendo assim, Certeau 

(2008) destaca que os projetos urbanísticos das cidades têm como resultado três operações 

que atuam conjuntamente, sendo estes a produção de espaços próprios (lugares), a 
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distribuição de um não-tempo às tradições e a criação de um sujeito universal e anônimo que 

pode ser até mesmo a própria cidade (DOSSE, 2004). 

 O conceito de cidade, afirma Certeau (2008), é produzido com base no entendimento 

de que esta é uma superfície que carrega com ela um passado “opaco” e um futuro incerto, ou 

seja, é uma tentativa de “apagamento” ou de silenciamento das lutas históricas, das 

resistências e dos jogos políticos da cidade habitada e vivida. Essa “cidade-conceito” é fruto 

de uma produção funcionalista, que deixa de lado sua própria condição de possibilidades de 

vivência pluriculturais, de reconhecimento das culturas populares, por exemplo (CERTEAU, 

2008). O poder se “urbaniza”, ele é exercido sem que possamos ident ificar diretamente seus 

executores por propor um modelo ideal de cidade (CERTEAU, 2008) para o “bem comum”, 

para que os sujeitos possam “fluir” pelos lugares determinados para os mesmos nestes 

lugares. É em cima desse modelo ideal de urbanização pautado no poder que as astúcias se 

proliferam e é nesse contexto que as táticas resistência à produção dessa “cidade-conceito” 

que objetiva destituir a capacidade inventiva dos sujeitos em prol da previsibilidade de ação e 

intervenção na cidade (CERTEAU, 2008). 

 Essa concepção de “cidade-conceito” de Certeau (2008) pode ser discutida a partir dos 

debates sobre “organização-cidade” no campo da Administração. Saraiva e Carrieri (2012), 

por exemplo, afirmam que o conceito de organização-cidade permite compreender a dinâmica 

organizacional das cidades, especialmente da vida social organizada. É preciso destacar que 

assim como Certeau (2008) o termo organização não se refere a uma lógica linear ou 

dominante, ou seja, cada processo da vida social tem suas especificidades de como se 

organiza coletivamente. Nesse sentido, para o campo da Administração, as cidades são 

processos organizativos produzidos por seus habitantes. 

 Nessa cidade organizada, os passos dos pedestres não constituem uma variável 

quantitativa, pois caminhar é ter falta de um lugar (CERTEAU, 2008). O que importa ao 

caminhante não é a quantidade, e sim as atividades que transcrevem os traços (intensidade) e 

as trajetórias delimitadas estrategicamente pelos urbanistas para constituir as “cidades-

conceito”. Eles tornam invisível a operação que tornou as cidades-conceito possíveis, pois 

reconstituem os traços dos caminhos. Assim, o fato de mudar uma rota, por exemplo, não se 

inscreve pelo simples ato em si, e pelo que motivou a mudança, que seria uma tentativa de 

objetivar estrategicamente os passos pelas cidades (CERTEAU, 2008). Mudar uma rota na 

cidade é alterar o conceito de cidade. 

 O ato de caminhar, por esse ponto de vista, é uma apropriação do lugar pelo pedestre, 
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afirma nosso autor, é um ato de “enunciar” onde o caminhante atualiza, reinventa, modifica o 

significado espacial imposto pela ordem. As possibilidades, como as calçadas, e as proibições, 

como as cercas ou os muros, disponibilizadas pela ordem ganham variantes como atalhos, 

como resistência aos procedimentos disciplinares conceitualmente definidos nos planos 

diretores, apropriados pelos sujeitos que habitam e vivem as cidades, e reconceituado pelos 

usos que fazemos desses locais. As operações enunciadoras, ou seja, o ato de caminharmos e 

nos apropriarmos da cidade, não podem ser reduzidos aos traçados gráficos, pois eles 

mostram as verdadeiras relações que mantêm com os percursos (CERTEAU, 2008).  

 Assim como a linguagem ordinária, que “escapa” as formalidades impostas pelas 

estruturas dominantes das linguagens, as caminhadas dos pedestres combinam estilos, 

manifestados em um campo simbólico e de usos (CERTEAU, 2008). Por isso, para Certeau 

(2008), elas culminam em uma “maneira de fazer”, formam um “estilo do uso” e “maneira de 

ser” e habitar a cidade. São as materialidades das resistências do habitar a cidade. É por isso 

que, para o referido autor, é necessário compreendermos as retóricas vividas dos habitantes, 

pois dizem respeito as maneiras de apropriação de um lugar. Isso porque as práticas de espaço 

são manipulações sobre os elementos de uma ordem que também destacam desvios do 

“sentido literal” imposto pelo sistema urbanístico, portanto o discurso, assim, se organiza em 

relação ao lugar onde se circunscreve e o que ele produz (CERTEAU, 2008). 

A produção de lendas e histórias locais destacam os conteúdos que revelam as 

dinâmicas e significados de produção dos espaços. O ato de contá-los é uma prática 

reveladora de espaço, pois são os relatos que criam uma ponte entre as práticas do espaço e a 

ordem estabelecida (CERTEAU, 2008). Os relatos são capazes de transformar espaços em 

lugares e vice-versa, portanto todo relato é uma prática de espaço, são eles que organizam a 

caminhada (CERTEAU, 2008). 

 Certeau (2008), portanto, privilegia a enunciação, o ato de falar, que opera no campo 

de um sistema linguístico destacando a apropriação ou reapropriação da língua (das 

organizações ou das cidades, por exemplo) pelos locutores (praticantes), que determina um 

presente relativo a um determinado momento e estabelece um contrato com o interlocutor 

numa rede de lugares e relações. Ele destaca que discursos são marcados por usos e que 

apresentam em suas análises as marcas de atos ou processos de enunciação (CERTEAU, 

2008), visto a possibilidade dos sujeitos de jogarem com as práticas cotidianas.  

Os discursos, portanto, não aparecem como quadros normativos, e sim como 

instrumentos manipuláveis por usuários, o que confere uma “historicidade” social. 
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(CERTEAU, 2008). Zine (2010) destaca que as palavras podem designar formas de 

resistência ao poder convincente da ordem social, se constituindo como táticas de caça furtiva, 

de astúcias, e referem-se a uma poética articulada sobre as práticas sociais. Por isso, a 

necessidade de compreensão das narrativas sobre as cidades, sobre as organizações, sobre a 

vida cotidiana. 

Para os debates sobre cidade nessa pesquisa, considero, assim como Certeau (2008), 

que somente é possível compreendê-la pelos usos, pelo habitar e pelas vivências que os 

sujeitos fazem da mesma. Então, para além das trajetórias estratégicas materializadas nos/dos 

planos urbanísticos, dos planos diretores das cidades, na concepção das “cidades-conceito”, 

destaco a necessidade de meu olhar para a cidade encarnada, para o corpo vivido que habita a 

cidade, onde as resistências ao que nos é instituído “ganha” vida, ou seja, as cidades são 

processos organizativos. 

Nesse sentido, o leitor pode estar pensando: mas, o que isso tem a ver com a 

Administração? Quais as relações entre práticas, cidade e organizações? Na próxima seção 

desta pesquisa, articulo as proposições teóricas de Michel de Certeau, especialmente sobre 

práticas e cidades no campo das organizações para destacar minha contribuição teórica à 

Administração. 

 

2.4 PRÁTICAS, CIDADES E PROCESSOS ORGANIZATIVOS 

 

Nessa pesquisa, considero que as práticas cotidianas das organizações que atuam no 

campo das culturas populares formam políticas de produção e de ocupação dos espaços das 

cidades que resistem frente à imposição das lógicas de planificação do espaço urbano. Essa 

proposição encontra ressonância no campo da Administração, pois, apesar de as discussões 

sobre cidades na Administração, especialmente no Brasil, ter se constituído, enfaticamente, no 

campo da Administração Pública, para além desse campo, as pesquisas existem, porém, ainda 

não de forma articulada e consolidada (SARAIVA; CARRIERI, 2014; CHAGAS; 

CARVALHO; MARQUESAN, 2015; MAC-ALLISTER, 2001). Isso ocorre, pois, o conceito 

de organização tem sido centralizado no entendimento deste como um local de trabalho, em 

geral delimitado por suas produções físicas ou simbólicas, conforme criticam Costas (2013) e 

Mendes e Cavedon (2013), por exemplo. Os EBP possibilitam, nesse sentido, transcender esse 

entendimento das organizações tão somente como locais de trabalho, considerando os 
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processos organizativos a partir da produção de diferentes espaços (COSTAS, 2013; 

MENDES; CAVEDON, 2013; GOLSHORKI et al., 2010; SANDBERG; DALL’ALBA, 

2009). 

As organizações são fenômenos sociais processuais. Portanto, nas análises 

organizacionais não é possível definir a priori a “organização”, pois suas fronteiras não dizem 

respeito somente aos seus limites físicos, simbólicos ou discursivos, mas como ela acontece 

em diferentes contextos, conforme discute Schatzki (2006). Sendo assim, adoto o conceito de 

processo organizativo, pois compreendo que as organizações não são entes permanentes, mas 

processos sociais. Nessa perspectiva processualista de análise organizacional, diversos autores 

têm destacado a necessidade de se enfatizar as práticas como unidade de compreensão das 

organizações, como bem propõe Schatzki (2006), Latour (2006), Feldman e Orlikowski 

(2011), Gherardi (2012; 2010), Czarniawska (2013) e Goss, Jones, Latham e Betta (2011), por 

exemplo a partir de diferentes campos de pesquisas na Administração. 

É preciso, portanto, destacar quais são as contribuições das teorizações de Michel de 

Certeau (BUCHANAN, 2000) para o campo da Administração, enfatizando como o 

entendimento de práticas e cidade possibilita avançarmos no entendimento nas análises das 

organizações. Para tanto, proponho fazer isso, enfaticamente, mas não exclusivamente, com 

base nos conceitos de práticas (unidade teórica e empírica de análise deste estudo), praticante 

(concepção de sujeito) e organizações (processos sociais que podem ser organizações ou 

cidades), como pode ser observado nas próximas discussões nesse texto.  

No presente estudo, o enfoque é filosófico dos Estudos Baseados em Práticas (EBP) 

no campo da Administração que eu adoto, destaca que a realidade social é formada pelas 

práticas. Portanto, somente é possível compreender os processos organizativos a partir de 

suas “maneiras de fazer” no cotidiano, por meio dos jogos entre estratégias e táticas 

(CERTEAU, 2008) no contexto que eles se inserem. Essa abordagem política de estudo das 

práticas contribui com a necessidade de um avanço crítico de compreensão das práticas 

organizacionais, superando o entendimento desse conceito como rotina e trazendo os debates 

não de uma perspectiva “desde cima” (CERTEAU, 2008), ou globalizante, mas dos espaços 

sociais habitados e produzidos pelas relações de forças sociais. 

É isso que Barassi (2013) propõe ao discutir as redes de movimentos sociais e o uso de 

mídias tecnológicas, por exemplo. O entendimento do protagonismo global de movimentos 

sociais de caráter de resistência no processo de globalização, por vezes, negligencia a 

dimensão espacial das práticas organizativas. Portanto, discute Barassi (2013), destacar as 
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práticas cotidianas das organizações, especialmente das que se colocam como integrantes de 

um movimento de resistência, ainda que em uma perspectiva global, deve considerar os 

processos sociais que constituem as redes de práticas entre diferentes organizações, e que 

produzem múltiplos e sobrepostos espaços de ação e significado do cotidiano dos movimentos 

sociais. Nesse contexto, é possível pensar nas táticas de resistência que operam em uma 

perspectiva ampla a partir das operações de golpe a golpe, lance por lance, conforme afirma 

Certeau (2008), em seus diferentes contextos de ação e a partir das redes de práticas que 

conectam diferentes organizações no dia a dia vivido dos sujeitos sociais. 

O contexto no qual a prática ocorre, conforme proposto por Schatzki (2006), 

corresponde à ideia de espaço proposta por Certeau (2008). Assim, as práticas não são 

observadas com foco em delimitações espaciais geográficas – como uma rua específica, ou 

um prédio, uma ponte, etc., - e sim pelas forças que nelas se inserem e que dão significados 

aos modos de usos, o que inclui as próprias organizações como processos constituídos por 

práticas que as produzem assim como produzem as cidades que elas habitam. Nesse sentido, 

proponho a necessidade de compreensão dos processos organizativos com base no contexto 

da cidade que elas também vivenciam, produzem e habitam.  

Entretanto, é preciso destacar que os processos organizativos, ainda que 

compreendidos a partir de uma perspectiva do cotidiano, podem extrapolar o nível local, de 

cidade, estado ou país. São as configurações das relações de forças que se estabelecem no 

cotidiano estudado que produzem essa delimitação. Por isso, a necessidade da realização de 

“saídas exploratórias” (ECKERT e ROCHA 2008) ao campo na busca de vestígios que 

auxiliem na compreensão e construção do processo organizacional analisado empiricamente, 

o que problematizarei na seção metodológica dessa pesquisa. 

 Assim, o praticante é aquele que se insere no cotidiano da cidade, é aquele que faz 

uso de seus espaços, e não é um mero espectador. Por esse motivo, é esse sujeito que torna 

capaz o entendimento do que realmente ocorre e do uso real que se faz do cotidiano. Trazendo 

a ontologia contextual para o contexto dos praticantes da cidade, as ações – relacionadas ao 

conhecer e saber como fazer dos sujeitos – correspondem às ações dos sujeitos que seguem as 

normas ou resistem ao que lhes é imposto configurando outras formas de usos do cotidiano. 

As regras, normas que direcionam o que deve ser feito, correspondem ao que o sistema 

urbanista constrói para normalizar o uso dos espaços – como placas, nomes de ruas, 

passarelas, pontes, prédios, muros, grades, janelas, etc. É a partir desses processos que 

emergem as táticas, capazes de transgredir uma ordem e ressignificar o uso de um espaço da 
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cidade. 

 O estudo das organizações deve compreender as atividades humanas presentes no 

contexto que são assim capazes de revelar as relações de forças produzidas pelas práticas no 

cotidiano social. A identificação das redes formadas entre as práticas possibilita destacar as 

organizações que são produzidas em determinados contextos sociais. Portanto, entendo que os 

processos organizativos das práticas produzem as organizações que são como “formas” pelas 

quais apreendemos sua constituição em determinados contextos. Estas “formas” podem ser 

empresas, grupos ou mesmo cidades. O entendimento sobre como as redes de práticas se 

estabelecem, bem como as cadeias de ação dos praticantes de um contexto que interferem em 

outros contextos, revelam como as práticas cotidianas são capazes de ressignificar espaços e 

usos e de interferir em diferentes contextos. Ou seja, de articular organizações com outras 

organizações, de grupos e cidades. A seguir, no quadro 1, apresento as definições conceituais 

dos principais termos que utilizarei durante essa pesquisa. 

Com efeito, é possível pensar os processos organizativos em conjunto com outros 

processos organizativos, e é o que proponho nesse texto ao articular as práticas cotidianas de 

uma organização e as articulações destas com o contexto das cidades. Sendo assim, é possível 

compreender que as cidades também são processos organizativos, produzidas por nossas 

práticas cotidianas, em que pese sua “forma” e “dinâmica” serem diferentes quando a 

compararmos com um grupo de forró, por exemplo. Entretanto, são os dois processos 

organizativos.  

 

Quadro 1 - Definições conceituais da pesquisa 

Conceito Definição 

Práticas São as maneiras de fazer dos sujeitos sociais que podem se 

configurar de forma estratégica ou tática 

Praticante São os sujeitos sociais que produzem o cotidiano na vida social 

Cotidiano É a realidade social produzida pelas práticas 

Organizações São processos organizativos das práticas que podem se 

configurar em diferentes formas e lógicas de ação. 

Cidades São processos organizativos praticados pelos sujeitos que 

constitui campos de possibilidades de ação. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Certeau (2008) e Schatzki (2006) 
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A partir dos conceitos apresentados, é possível compreender que as articulações entre 

as práticas de diferentes organizações podem formar políticas de produção de diferentes 

espaços sociais. É por isso que considero, nessa pesquisa, que as práticas cotidianas das 

organizações formam políticas de produção e de ocupação dos espaços das cidades. Estas 

práticas, por serem políticas, podem tanto se configurar de forma estratégica quanto resistirem 

taticamente frente ao que é imposto pela ordem social. Ou seja, as práticas cotidianas das 

organizações quando pensadas de forma articulada aos espaços das cidades podem destacar 

formas de resistência das lógicas de planificação do espaço urbano, especialmente quando 

estas organizações atuam no campo das culturas populares (CERTEAU, 2008). 

 

3 O FORRÓ COMO PROCESSO ORGANIZATIVO NO DISTRITO FEDERAL 

  

 Considerado como um desdobramento do Baião, cujo ícone artístico no Brasil foi Luiz 

Gonzaga (Figura 1) (PORTELA, 2008), de acordo com Feitosa (2008) não se sabe exatamente 

a origem do termo Forró no Brasil tão pouco o ano de seu surgimento. Entretanto, o referido 

autor destaca que é comum a associação da origem desse termo aos “forrobodós” no 

Nordeste, onde o Forró se constitui inicialmente no país, sendo esta expressão para designar 

festas populares naquela região, especialmente a partir do início do século XX. Além disso, 

Silva (2003) destaca que, portanto, o forró não surge vinculado a um gênero musical ou a uma 

tipologia de danças, mas a um espaço de lazer da população. É a partir da década de 1950 que 

o Forró se torna mais conhecido no Brasil pela imigração dos nordestinos pelo país com 

destaque para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, nesta última região para a construção de 

Brasília (SCOTT, 2014). 
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Figura 1 - Sanfona utilizada por Luiz Gonzaga 

 

Fonte: Medeiros (2016) 

 

 Os principais instrumentos musicais utilizados no primeiro movimento de organização 

do forró no país, também denominado de forró pé de serra, são sanfona, triângulo e zabumba 

(FEITOSA, 2008). Estes instrumentos podem ser observados na Figura 2, onde estão 

representados o grupo musical Trio Virgulino, reconhecido grupo nordestino de forró, xote e 

baião (LINS; BORGES, 2008). Da esquerda para direita temos a zabumba, a sanfona e o 

triângulo. A configuração do campo do forró como campo de atuação de vários grupos, se 

caracteriza pela pluralidade semântica que estabelece uma lógica de classificação de um 

conjunto de práticas que vão desde os socioespaciais até a dança como padrão rítmico 

(ALFONSI, 2007). 
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Figura 2 - Instrumentos musicais do forró pé de serra 

 

Fonte: Lins e Borges (2008) 

 

Nesse contexto, Feitosa (2008) destaca três tipos de forró, enquanto processo 

organizativo, sendo eles o forró pé de serra, o forró universitário e o forró eletrônico, o que 

pode ser observado no quadro 2.  

 

Quadro 2 - Processos organizativos do Forró 

Tipos de forró Descrição 

Forró pé de serra Utilização de instrumentos musicais como sanfona, triângulo e 

zabumba para a composição e apresentações de forró que, em sua 

maioria, eram pautadas em canções sobre o dia a dia do sertanejo no 

Nordeste. 

Forró universitário Além da utilização da sanfona, triângulo e zabumba faz uso de outros 

instrumentos musicais para a composição e apresentação de forró não 

mais pautado somente nas expressões culturais nordestinas. 

Forró eletrônico Não utiliza sanfona, triângulo e zabumba tendo por base tecnologias 

musicais que substituem estes instrumentos, a exemplo do teclado e 

bateria. Não tem como foco expressões culturais nordestinas. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Feitosa (2008) 

  

Nessa pesquisa, meu foco será a compreensão do forró pé de serra. De acordo com 

Cardilo (2012), o forró pé de serra se caracteriza pelo trabalho de grupos, ou organizações, 

musicais seguidores do trabalho, especialmente, de Luiz Gonzaga e pelos traços culturais 

nordestinos, com ênfase no sertanejo. Ainda para o referido autor, estes grupos rejeitam as 

influências internacionais, bem como a substituição de instrumentos musicais típicos do forró 
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por equipamentos eletrônicos contemporâneos, o que ocorre com o forró eletrônico, por 

exemplo. 

Os Forrós pé de serra na cidade de Brasília, um dos principais locais de imigração 

nordestina no Brasil, eram os espaços que os imigrantes nordestinos tinham como uma âncora 

cultural de seus costumes cotidianos (FRANCISCO, 2012). Ele foi inspiração, por exemplo, 

da gravação, no ano de 1968, de um conjunto de canções do primeiro disco de música 

nordestina gravado um grupo brasiliense, o Foguete Baiano (FRANCISCO, 2012). 

  Os principais espaços de realização dos forrós, em Brasília, de acordo com Francisco 

(2012), eram as boates, feiras e os locais considerados como as “zonas do baixo meretrício” 

brasiliense. Ainda para o referido autor, um dos exemplos desses locais era o Forró do Nino, 

situado em um casarão da Taguatinga Sul, e reunia mais de mil pessoas todo final de semana. 

O forró contava com a presença do coronel Fraguinha, sergipano que fazia parte da GEB, 

polícia da época. Lá se apresentavam, além dos trios formados em Brasília, como o Trio 

Paranoá e Jamelo e os Cobras do Baião, nomes de peso como Luiz Gonzaga, Jackson do 

Pandeiro, Marinês e sua gente, entre outros. O sucesso do Forró do Nino estimulou o 

surgimento de novos espaços para a música nordestina, como o Forró da Lapa, na Rodoviária 

de Brasília (que fazia bastante sucesso na década de 1970), além dos clubes Asbac, Iate 

Clube, Clube do Exército, Clube da Caixa (todos no setor de clubes) e o Sodeso (em 

Sobradinho) (FRANCISCO, 2012). 

 Além de Nino Braçanã, outro nome notável do forró brasiliense era Jamelo do Baião, 

natural do interior do Piauí, que começou tocando acordeon em um acampamento na 

Candangolândia (nome do local onde os candangos, ou os imigrantes nordestinos residiam em 

sua maioria em Brasília) e tocava para funcionários da Novacap e militares (FRANCISCO, 

2012). Jamelo tocava também em programas de calouros promovidos pelo Parque Vira Vira e 

no Hotel Brasília. Jamelo foi apresentado a Luiz Gonzaga e o acompanhou em alguns shows, 

teve uma de suas músicas gravada por Jackson do Pandeiro, Forró do regatão, e, em 2012, 

ainda ativo, compôs um baião para celebrar Luiz Gonzaga (FRANCISCO, 2012). O piauiense 

Preguinho, que tocava zabumba no trio Raminho do baião e sua gente, também acompanhou 

Luiz Gonzaga em shows como na Rádio Nacional de Brasília, no antigo Cine Cultura, em 

1961, e na festa de criação da Casa do Cantador, em 1986 (FRANSCISCO, 2012). 

 Já Araújo do Norte veio de São José do Egito, São Paulo, em 1964 (FRANSCICO, 

2012). Era líder do Trio Asa Branca e tocava em vários locais, como no clube Sodeso, no 

Forró do Nino, no Forró Zé do Norte e na Casa do Ceará (FRANSCISCO, 2012). Ele abriu 
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shows de Luiz Gonzaga, Sivuca e Genival Lacerda. Participava dos programas Brasília canta 

o Brasil, na década de 1960, e Brasil, nossa alma, nossa gente, de 1973 a 1974, com o Trio 

Fortaleza e Raminho do Baião (FRANCISCO, 2012). 

 A explosão da Jovem Guarda fez com que a música nordestina perdesse espaço nas 

rádios e nas casas de shows durante os anos de 1970 (FRANCISCO, 2012). Foram anos 

difíceis para os músicos nordestinos. Jamelo, na época, uniu-se a outros grandes músicos 

instrumentais (Bide da Flauta, Waldeci do Pandeiro, Dudu e Pernambuco do Pandeiro) para 

tocar na boate Amarelinho, no Lago Sul (FRANSCISO, 2012). Foi uma parte do grupo que 

veio a fundar, mais tarde, o Clube do Choro (FRANCISCO, 2012). 

 Depois de 1978, com uma juventude universitária preocupada em retomar a conexão 

com a cultura popular, a música nordestina voltou a ganhar fôlego no Distrito Federal, discute 

Francisco (2012). A década de 1980 foi bastante proveitosa e as casas de shows se 

disseminavam pelo Plano Piloto e cidades satélites (FRANSCISCO, 2012). Tinha a Casinha 

da Roça, Ranchinho (no Gama), o Forró da Lapa (na Rodoviária do Plano Piloto), o Forró do 

Júlio, Asa Branca 2 (na 910 Norte), o Bom Demais (na 504 norte), o Forró do Zé do Norte 

(que começou no Núcleo Bandeirante e depois foi para o Gama) e a Casa do Ceará 

(FANCISCO, 2012). Na mesma época Alceu Valença fez diversos shows em Brasília, se 

envolveu bastante com a cidade, ficou amigo dos integrantes do Trio Siridó e fez músicas 

para Brasília e sobre suas histórias na capital (FRANSCISCO, 2012). 

 O Trio Siridó foi o grupo nordestino de maior vida em Brasília, 38 anos 

(FRANCISCO, 2012). Formado em 1972 por ex-integrantes do Jamelo e os Cobras do Baião, 

o trio tocava no Forró do Nino e no programa Brasília canta o Brasil, na Rádio Nacional, se 

apresentaram com Sivuca, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Marinês, Elba Ramalho, 

Oswaldinho e Luiz Gonzaga. Tocavam no Camisa Listrada, Amore Mio, Asa Branca e 

Casarão do Samba, Churrascaria Tordilho, Café Cancun e Frei Caneca (FRANSCISCO, 

2012). 

 É preciso destacar que este desenvolvimento do forró na cidade de Brasília ocorreu 

sob um espaço de disputas. Isso porque as práticas culturais nordestinas se inserem um campo 

de poder. Alfonsi (2007) afirma que o forró é associado a uma prática nordestina que no 

imaginário brasileiro, para além dessa região do país, representa pobreza e marginalização. É 

por esse mesmo motivo que em Brasília o forró era praticado em espaços fora das 

centralidades hegemônicas da cidade, pois a este não era “permitido” circular pelo espaço 

urbano central ou hegemônico. Essa articulação entre práticas culturais, organizativas e das 
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cidades destacam os mecanismos de funcionamento da cultura popular, conforme discute Hall 

(2006, p. 30): 

 

Cultura popular é constituída por tradições e práticas populares e pela forma 

como estas se processam em tensão permanente com a cultura hegemônica. 

Nesse sentido, ela não se resume à tradição e ao folclore, e nem ao que mais 

se consome e vende; não se define por seu conteúdo, nem por qualquer 

espécie de programa político popular preexistente. Sua importância reside 

em ser um terreno de luta pelo poder, de consentimento e resistências 

populares, abarcando, assim, elementos da cultura de massa, da cultura 

tradicional e das práticas contemporâneas de produção e consumo culturais.  

 

 Praticar o forró, nos termos de Certeau (2008), é um processo de resistência não 

somente em termos de ocupação do espaço da cidade, mas, também, de reconfiguração das 

representações do Nordeste no contexto social. Tais representações, vinculadas à pobreza e à 

marginalização, acabam por ter como efeito a produção de mecanismos de discriminação. 

Discriminação, de acordo com Andrade (2002), implica práticas sociais de hierarquização de 

grupos sociais. No campo do forró, isso se evidencia de forma simbólica ao relacionar forró e 

marginalidade, ou mesmo, em termos materiais, na repressão da realização dos eventos 

relacionados a esse processo fora de seus “lugares próprios” determinados pelos “produtores 

das cidades”. 

 Além disso, destaco a utilização dos termos “candangos” e “candangolândia” para 

designar os adeptos do forró, bem como espaços de realização do mesmo. Candango é uma 

palavra africana que significa algo ruim (LUIZ, 2007). Era um termo utilizado pelos negros 

africanos escravizados no Brasil para denominar os “senhores de engenho” (LUIZ, 2007). 

Apropriado ao contexto de construção de Brasília na década de 1960, esse termo passou a ser 

utilizado para denominar os sujeitos que migraram para aquela localidade para trabalhar, em 

geral, em empregos da construção civil, trabalhadores braçais e com pouca escolaridade 

(LUIZ, 2007). Sendo assim, historicamente o forró é um processo associado a marginalização 

e a periferia das cidades. 

 Partindo da ideia de que há uma lógica das práticas, que une a arte de combinar à arte 

de utilizar, tem-se que o papel do pesquisador é “traduzir” as práticas cotidianas. Assim, ele 

se torna capaz de ir além do contexto cultural e de mostrar arranjos sociais e econômicos 
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imersos no contexto de estudo. Para alcançar tal objetivo, o pesquisador deve saber ouvir as 

diferentes vozes e saber lidar com as diferentes formas que elas aparecem, cuja análise se 

diferencia da atribuída ao conteúdo já que o pesquisador descreve, sem a necessidade de 

interpretar. Sob esse entendimento, na próxima seção desta pesquisa destaco as proposições 

de condução da pesquisa de campo. 

 

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 Para Certeau (2008), o foco na cultura começa quando o “homem ordinário” se torna o 

narrador, pois ele é capaz de dizer sobre realidade do todo e da história. Esse entendimento de 

Certeau (2008) de que os sujeitos escrevem sobre as trivialidades de acordo com o seu ponto 

de vista, de sua vivência, de seu lugar no mundo, nos é possível compreender que toda 

produção de leituras do mundo se constitui a partir de relações de forças sociais. 

 Assim, para o autor, o que entra em jogo não é somente o objeto do discurso, e sim o 

lugar do discurso, o ponto de chegada da vivência de quem narra o cotidiano. O esforço para 

encontrar o lugar do discurso consiste em encontrar os tipos de operações que emergem de um 

processo histórico (CERTEAU, 2008). Por isso, Certeau (2008) coloca a necessidade de 

mostrar como as análises da vida cotidiana se introduz nas técnicas de pesquisa e como pode 

reorganizar o lugar de onde se produz o discurso. Por causa do seu afastamento em relação as 

práticas reguladoras, os sujeitos conseguem ultrapassar o comum de uma maneira única, 

própria, carregada de experiências pessoais (CERTEAU, 2008). 

 Sendo assim,  o foco da pesquisa é o “homem ordinário”, capaz de mostrar a realidade 

e produzir as histórias. É ele que vai narrar suas vivências para a construção do lugar do 

discurso. É dele a voz capaz de alterar um lugar, sem criar um lugar próprio. Além das vozes, 

existe a necessidade de captar e analisar os instrumentos que imprimem o texto da lei em um 

corpo e são motivadores dos “gritos” daqueles que tem as leis penetradas em seus corpos 

(CERTEAU, 2008). O cotidiano, assim, é construído a partir dos “dizeres” e dos “fazeres” 

dos praticantes. São eles que darão forma e se revelarão na escrita. 

 Nesse sentido, minha proposta foi  a realização de uma pesquisa qualitativa com 

orientação interpretativa (DENZIN; LINCONL, 1994). Isso porque, nesse estudo, o objetivo é 

a compressão sobre como a realidade social é produzida por meio de nossas práticas 

cotidianas. Essa epistemologia, desenvolvida com base, especialmente, mas não 
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exclusivamente, nas proposições teóricas de Michel de Certeau, será operacionalizada no 

trabalho de campo a partir de duas técnicas de produção de material empírico, sendo estas as 

histórias de vida e as observações participantes.  

 A escolha da realização das entrevistas de história de vida ocorreu para destacar as 

vozes cotidianas, ou as vozes “selvagens”, destacadas por Certeau (2008). Isso porque, para o 

referido autor, o valor da escrita cresceu ao longo do tempo, ganhando uma autoridade que dá 

a ela legitimidade. Ao contrário do oral, a escrita determina e é considerada como o que 

promove o progresso, pois ela se insere em um espaço próprio (uma folha em branco), onde o 

texto é escrito (que produz uma ordem) e dele sai um produto (instrumentos de apropriação do 

exterior) (CERTEAU, 2008). A escrita, afirma Certeau (2008), se torna um meio de 

hierarquização que a classe dominante utiliza como instrumento de sua produção/reprodução. 

 A escrita cria leis que colocam os sujeitos em um texto organizado por regras e 

imprime essas regras nos sujeitos por meio de diversos instrumentos que apertam, endireitam, 

cortam, abrem ou encerram os corpos e que estão presentes no espaço (CERTEAU, 2008). 

Entretanto, uma prática pautada em ficções, longe dos aspectos produtivos, escreve numa 

linguagem sem propriedade, como uma mistura de efeitos óticos, os quais os espectadores não 

conseguem articular, apenas associar (CERTEAU, 2008). Essa inversão do mecanismo da 

linguagem, que passa da escritura formal para essa linguagem sem propriedade, gera 

transformação (CERTEAU, 2008).   

 Para Certeau (2008), de um lado, há a citação que serve para dar autoridade a um texto 

a partir de uma tradição oral, “a ciência da fábula”, que tem como objetivo escrever a voz, 

traduzi-la, passar de uma língua para outra. Para o referido autor, ela diz sem saber o que diz, 

por isso é necessária uma interpretação formal para revelar aquilo que está implícito. Essa voz 

revela que a chegada desse “outro” é necessária para o avanço das operações escriturísticas, 

que dá a ela um lugar no texto (CERTEAU, 2008). De outro lado há a citação que escapa ao 

discurso, são fragmentos orais, “o retorno da voz” (CERTEAU, 2008). São fragmentos que 

emergem das “vozes do corpo”, as vozes que saem do corpo que se lembra, por exemplo os 

gemidos e ruídos de amor, que são fragmentos enunciativos (CERTEAU, 2008). Das ficções 

emerge uma voz do “selvagem”, que não pode ser deixada de lado (CERTEAU, 2008). Ela é 

capaz de alterar um lugar, de deixar sua marca, mas ela não se escreve, ou seja, não cria seu 

próprio lugar. Por divergirem do sistema dominante, elas aparecem no texto em formato de 

citação (CERTEAU, 2008). 

 Certeau (2008) coloca ainda que se a “arte de dizer” é tanto uma “arte de fazer” 
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quanto uma “arte de pensar”, podemos extrair tanto a prática quanto a teoria dessa arte. Uma 

possibilidade que o autor coloca para articular os dois é a apresentação de um discurso em 

histórias. Assim, para o autor, narrar as práticas une o “saber-dizer” (presente nos contos 

populares) ao seu objeto, que é diferente do discurso tradicional, mas, ainda assim, possui 

autoridade em relação à teoria, possibilitando a compreensão das “artes de dizer” e das “artes 

de fazer” produzidas tanto no campo verbal quanto no gestual. 

 Para a realização das entrevistas de história de vida, adoto como referência a 

perspectiva de Atkinson (2002). Já utilizada no campo da Administração para a realização de 

pesquisas empíricas, e adotada em diferentes perspectivas teóricas (CLOSS; ROCHA DE 

OLIVEIRA, 2015), as entrevistas de histórias de vida serão utilizadas como campo de 

possibilidades de ação dos sujeitos ordinários do campo do forró pé de serra de Brasília. 

Atkinson (2002) afirma que nossas vidas consistem em uma série de eventos e 

circunstâncias que são produzidas a partir de um conjunto de experiências sociais. São estas 

experiências as bases de produção das histórias de vida, para o referido autor. A partir deste 

tipo de entrevista em uma pesquisa, afirma Atkinson (2002), é possível compreender a 

experiências sociais dos entrevistados, e, também, as articulações entre estes sujeitos e outros 

aspectos da vida social. Por isso, essa técnica de produção de material empírico foi 

considerada adequada a este estudo, considerando a proposta teórica que desenvolvi de 

compreender as articulações entre as práticas cotidianas de um grupo de forró com a cidade o 

mesmo habita. 

Para a realização das entrevistas de história de vida, Atkinson (2002) destaca a 

necessidade de planejamento para que os relatos sejam produzidos a partir da perspectiva do 

entrevistado, em que pese a orientação teórica que constitui o trabalho de quem entrevista. 

Isso significa que os relatos não devem ser “encaixados” na teoria, mas que a teoria deve 

possibilitar a compreensão das narrativas produzidas. Para tanto, o roteiro de entrevistas 

(ANEXO I) deve possibilitar a compreensão sobre “quem, como e por que fala”, produzindo 

o que Certeau (2008) denomina de lugar de onde se enuncia. As entrevistas foram realizadas 

com sujeitos ligados ao forró no Distrito Federal, que foram identificados a partir do trabalho 

de campo realizado por mim com a participação em eventos de forró pé de serra na cidade de 

Brasília, conforma será apresentado na seção desta dissertação que discute como foram 

realizadas as observações participantes. 

Os sujeitos entrevistados foram Virgulino Gonzaga e Januário. Conheci Virgulino a 

partir da minha aproximação com o Forró de Chamego. Com 39 anos, ele produz e faz a 
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discotecagem do baile. Chegou em Brasília aos 5 anos acompanhando seus pais, viveu a 

adolescência na época do auge do rock brasiliense e se aproximou da música de raiz quando 

inciou os estudos na Escola de Música. Com 39 anos de idade ele sempre trabalhou apenas 

com música e hoje produz e faz a discotecagem do baile do Forró de Chamego. 

Buscando compreender as práticas do forró pé de serra de antigamente, cheguei ao 

outro sujeito da pesquisa, Januário. Ele chegou no Planalto Central aos 18 anos para trabalhar 

nas construções da rodovia Braília-Anápolis com seu pai, onde começou a tocar a sanfona. Se 

deslocou para trabalhar nas obras do centro da capital e começou a morar na Cidade Livre que 

virou Núcleo Bandeirante, onde mora até hoje. 

Foram dois processos que promoveram os encontros. Entrei em contato com Virgulino 

pela internet, por uma rede social e foi através dessa rede social que marcamos a entrevista, 

que aconteceu em março de 2017. Já Januário foi contactado pela primeira vez por telefone 

após várias tentativas de encontrar o seu contato. Burquei na internet e em redes sociais, mas 

foi em contato com a Associação dos Forrozeiros que obtive seu telefone. Logo depois que 

liguei marcamos a entrevista, que aconteceu em 

 As “artes de dizer” são articuladas as “artes de fazer”, afirma Certeau (2008). E como 

a categoria cotidiano é central para essa pesquisa, também realizei observações participantes 

(DEWALT; DEWALT, 2011) em eventos de forró pé de serra na localidade pesquisada. Isso 

porque, afirma Certeau (2008), para a compressão do contexto e das práticas sociais é 

necessário que o observador se atente para a objetividade e os limites de modelos objetivos 

atribuídos às práticas. Clifford (2008) destaca que a observação participante é uma das 

principais contribuições da Antropologia às pesquisas sociais, se caracterizando pelo processo 

de incorporação dos dizeres e dos fazeres do campo de pesquisa. Por isso, a necessidade da 

convivência cotidiana com o campo de estudo de forma a integrá-lo e compreendê-lo. As 

observações serão registradas em um diário de campo, uma espécie de diário de bordo que o 

pesquisador faz registros cotidianos de suas experiências em campo (ROESE et al., 2006) que 

permite, ao final da pesquisa, o acompanhamento das mudanças ocorridas no pesquisador e 

nos pesquisados durante o trabalho de campo. 

 As observações participantes ocorreram em bailes produzidos por Virgulino Gonzaga 

e no baile do Forró da Torre, que assim como o Forró de Chamego, é realizado um local 

público, todos no Distrito Federal. Ao todo foram cinco observações realizadas nas atividades 

de desenvolvimento dos shows, enfatizando a escolha dos locais para as apresentações pela 

cidade e como ocorre o processo de apropriação destes locais. 
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A primeira observação para a pesquisa foi realizada em outubro de 2015 no Forró de 

Chamego. A edição foi gratuita e aconteceu na passagem subterrânea da SQN 211. A segunda 

foi em agosto de 2016 no Forró da Torre, outro baile de forró gratuito.  

A edição do Forró de Chamego em espaços públicos não acontece com frequência e 

buscando a dinâmica das práticas no decorrer do tempo, voltei ao baile que aconteceu no 

mesmo local, em outubro de 2016. O Forró de Chamego acontece tanto em locais públicos 

(com menos frequência) quanto em locais fechados (com mais frequência). Buscando 

compreender as práticas organizacionais do baile em local fechado, em fevereiro de 2017 

realizei outra observação no Forró de Chamego em sua edição dentro de um clube. 

Como Brasília vive um momento no qual pessoas e movimentos artísticos estão 

buscando ocupar locais públicos escolhi outro movimento de forró para observar, o Forró da 

Torre. Em agosto de 2016 realizei a primeira observação no evento e seguindo a mesma linha 

de raciocínio usada no Forró de Chamego, ao buscar compreender a dinâmica das práticas no 

decorrer do tempo, realizei outra observação em abril de 2017. 

 Os materiais produzidos durante a pesquisa foram analisados a partir de uma 

abordagem interpretativa. Para Lincoln e Guba (1994) o entendimento de construção social a 

partir das práticas sociais confere as análises das pesquisas um caráter interpretativo. Nesse 

sentido, afirmam os referidos autores, as interpretações se tornam complexas, pois múltiplas 

subjetividades e constrangimentos políticos que estão além da pesquisa interferem na 

produção destes escritos, a exemplo sobre como a produção dos planos diretores e os 

ordenamentos sobre como se deve ocupar a cidade a partir das instituições que a regulam 

interferem no processo de ocupação de Brasília pelos sujeitos pesquisados. Além disso, 

destaco o meu próprio posicionamento em campo enquanto uma pessoa que antes da pesquisa 

não era vinculada cotidianamente ao campo do forró. 

Sendo assim, as análises interpretativas se caracterizam pela construção de 

compreensões e entendimentos a partir de um corpo teórico-metodológico que não atribui 

sentido, mas subsidiam estas construções. As análises interpretativas, na abordagem aqui 

proposta, não se estabelecem na busca de uma verdade a ser descoberta, mas na 

contextualização de como certas práticas, a partir de uma dimensão micropolítica, constitui os 

processos organizativos pesquisados. Portanto, serão construídas categorias temáticas de 

análises que articulem os conceitos teóricos aqui estudados com as práticas cotidianas 

identificadas ao longo do trabalho de campo. 
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Destaco que todos os nomes dos sujeitos participantes da pesquisa de campo, bem 

como as organizações as quais fazem parte, que serão utilizados ao longo deste texto são 

fictícios para garantir a proteção ética dos sujeitos pesquisados. 

 

4.1 SOBRE A ENTRADA EM CAMPO 

 

 Nessa seção, apresento como foi minha entrada no campo pesquisado e os principais 

vestígios do cotidiano estudado que tem orientaram a condução deste estudo. Primeiro 

discorro sobre a minha experiência no campo antes de iniciar a pesquisa e, posteriormente, 

apresento os fatores que, durante a pesquisa de campo, me levaram a percorrer o caminho da 

pesquisa. 

 

4.1.1 Que Brasília é essa em ritmo de forró? 

 

Ainda no período da minha graduação em Estatística na Universidade de Brasília 

(UnB) fiquei conhecendo o “forró de Brasília”. Dentre as casas de shows que fui, como 

Caribeño e a Apcef, sempre me recordo do Arena F. C. como sendo um lugar de resistência 

do forró pé de serra em Brasília. Lá, na época às quintas feiras, estudantes não pagavam para 

entrar. A quinta era chamada de Arena do Forró. Eu não era frequentadora assídua, como 

alguns amigos, não conhecia alguns trios e músicos que lá tocavam, mas todas as vezes que 

eu ia, eu era tocada pelo clima do ambiente. Forrozeiros amigos, alguns iniciantes, alguns já 

iniciados, calor humano e música que já não se ouve mais tocar nas maiores rádios. Por 

alguns meses o Forró do Arena perdeu fôlego e chegou a ficar sem bailes em algumas 

semanas, mas hoje o baile está voltando à atividade.  

 Brasília vive um momento em que seus habitantes querem ocupar os espaços públicos 

da cidade. Dentre eles, havia o “Forró da Torre”, que acontecia toda quinta na praça da torre 

de TV e que há alguns meses parou de ser produzido. O baile era gratuito e por lá passavam 

muitos músicos iniciantes e alguns já iniciados. Apesar de levar em seu nome a palavra forró, 

muitas músicas tocadas se distanciam do ritmo e grande parte das bandas se distanciam do pé 

de serra formado por sanfona, zabumba e triângulo. Ainda assim as músicas sempre se 

aproximam da cultura popular. 

 Em meio ao movimento de resistência do forró pé de serra, conheci o Forró de 
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Chamego, comandado por Virgulino Gonzaga. O baile ocupa espaços públicos e fechados da 

capital federal com o forró pé de serra. O evento, gratuito quando acontece em espaços 

públicos, possui a música reproduzida de dentro de uma Kombi totalmente equipada para a 

produção do evento, como mesas de som e discos. 

 Fui em algumas edições do Forró de Chamego e acompanhei pelas redes sociais outras 

que não pude ir. É evidente que dentro do movimento do forró em Brasília há um grupo de 

pessoas apaixonadas pelo ritmo que preferem dançar com aqueles que pertencem ao grupo, a 

famosa “panelinha”. Mas, ainda assim, o Forró de Chamego é um forró acolhedor, com 

crianças e pessoas mais velhas. 

 

As pessoas ficaram concentradas na própria passagem. O som foi feito pelo 

Dj, que toca forró pé de serra. O pessoal que queria dançar ia mais pra perto 

do som, que fica no meio da passagem, bem embaixo do Eixão. Assim, a 

pista de dança ficava no meio e como a passagem é estreita havia um pouco 

de dificuldade para passar sem esbarrar nas pessoas que estavam dançando. 

Eu já imaginava que o evento, apesar de ocorrer em um local público, teria 

pessoas mais ligadas ao forró e à cena mais alternativa de Brasília, mais 

especificamente do Plano Piloto. O evento não estava lotado, as pessoas 

ficaram mais concentradas na passagem. Eu fiquei sabendo do evento por 

uma prima que é bem ligada ao forró e quando cheguei vi alguns rostos 

conhecidos. Pude ver pais com seus bebês, adolescentes e pessoas mais 

velhas curtindo o ambiente, com predominância de pessoas entre 25 e 35 

anos de idade, mais ou menos. Pude perceber que as pessoas dispostas a 

dançar trocavam de pares tranquilamente. (Diário de campo, outubro 2015) 

 

 Algumas vezes o Forró de Chamego acontece dentro de clubes. Nesses casos há 

ingresso. Com um preço acessível, possui uma estrutura física de som e iluminação de 

espaços fechados permitem que trios e outros cantores se apresentem ao vivo na festa.  

 Mesmo não conectando todos os espaços, quando ocorre em espaços públicos ocorre 

uma inversão do cotidiano do espaço ocupado. Algumas vezes o local é anunciado com 

antecedência para que as pessoas possam se programar, em outras, é anunciado no dia do 

forró, horas antes de começar. O desenho urbano ganha vida, as pessoas interagem entre si e 

com o espaço. Além da música, quem vai para a festa pode experimentar lugares que nem 

sempre são de uso no seu cotidiano. 
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 Durante o ano de 2015, para o desenvolvimento de um trabalho de campo de uma das 

disciplinas que eu cursava no mestrado acadêmico em Administração na Universidade Federal 

de Goiás, resolvi retomar minha aproximação com o campo do forró. Então, novamente 

procurei as atividades do Forró de Chamego. Na época, segundo semestre do ano de 2015, 

eles desenvolveram uma apresentação na passagem subterrânea da SQN 211, Asa Norte. O 

evento aconteceu em uma tarde de domingo, dia que o Eixão é fechado para lazer. Nas 

paredes da passagem, grafites e uma imagem pixelada do quadro do Vermeer, “moça com 

brinco de pérola”. A passagem era ocupada por pessoas que dançavam, na grama, pessoas 

sentadas, diversas barracas de comida, bebida, algumas pessoas vendendo peças artesanais e 

banheiros químicos. A passagem que no dia-a-dia é destinada aos pedestres que desejam 

atravessar o Eixão (Figura 3), virou palco de uma festa. 

 

 Figura 3 – “Eixão” da cidade de Brasília 

 

Fonte: da autora. 

 

A partir de então, me aproximei do Forró de Chamego para a realização de minha 

pesquisa de campo para a dissertação de mestrado. O baile é comandado por Virgulino 

Gonzaga, violeiro pernambucano criado em Brasília. Engana-se quem pensa em um homem 

de mais idade. Virgulino Gonzaga tem 39 anos e além de produtor e músico com discos 

gravados, é pesquisador de músicas que vem do interior do país e comanda um programa de 

rádio com a temática de seu campo de atuação.  

 O projeto do Forró de Chamego começou em 2010 e já ocupou clubes e espaços 
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públicos de Brasília, de cidades satélites, além de algumas edições em outras cidades do 

Brasil e em outros países. É um baile cujo estilo musical de referência é o forró pé de serra, 

que possui adeptos fiéis em Brasília. Diante das produções musicais contemporâneas e dos 

diferentes ritmos que surgiram nas últimas duas décadas, o projeto pode ser visto como um 

movimento de resistência do ritmo nordestino. Pessoas que não viveram na época de ouro do 

forró pé de serra, muitas delas que nem possuem vínculos familiares com o Nordeste, aderem 

ao movimento e além da música, levam do forró ideais de amor, justiça, esperança e muitos 

outros que interferem e modificam o cotidiano em que vivem. 

 As edições do Forró de Chamego em cidades satélites também ocorrem em espaços 

públicos e são gratuitas. O mesmo forró para públicos e espaços diferentes. A ocupação 

artística de espaços públicos não implica, necessariamente, em conectar pessoas de diferentes 

espaços. Os locais são públicos e formalmente pertencem a todos, mas quando o olhar se volta 

para o cotidiano, nota-se que os espaços possuem barreiras cotidianas e sociais.  

 Tais barreiras não podem ser vistas, mas são notadas com ações, gestos, modo de 

vestir e outras práticas que dão vida aos diferentes espaços. Reforço que diferente do lugar, 

que possui delimitações físicas, o espaço é composto por mobilidade das relações de força, ele 

é reconfigurado e modificado de acordo com as relações sociais presentes (CERTEAU, 2008). 

 Quase um ano depois o mesmo baile, no mesmo lugar, estava cercado. Além de todas 

as “cercas” existentes na cidade, havia um cercamento físico, uma estrutura alta e fechada de 

metal. O motivo era que a produção buscava afastar ambulantes e lucrar com a venda de 

bebidas para manter o baile. As práticas do Forró de Chamego se modificaram em um 

momento que buscavam gerar seus próprios recursos financeiros para se manter. 

 Esse episódio foi um dos marcos no caminho de pesquisa. Notei que não era o melhor 

momento para estudar as práticas tão somente daquela organização para a constituição dos 

espaços. Era preciso ampliar e compreender outros momentos do forró e suas práticas para a 

constituição de Brasília. 

 O Forró de Chamego é um movimento importante para a manutenção do forró em 

Brasília. A produção conversa muito bem com o público jovem, fazendo com que o baile seja 

uma forma atual de reproduzir um estilo musical antigo, que teve tempos áureos em rádios e 

festivais, mas que perde espaço para inovações e estilos musicais. 

 Mas Brasília já teve outras formas, adequadas ao seu tempo, de reproduzir o forró pé 

de serra. Trios formados no Distrito Federal tocaram com grandes músicos do forró pé de 

serra, como Dominguinho e Luiz Gonzaga, e se apresentaram em clubes do Plano Piloto e em 
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bailes de cidades satélites que faziam muito sucesso, como o Forró do Nino em Taguatinga 

(FRANCISCO, 2012). Assim, surgiram questionamentos sobre qual havia sido o percurso 

para a manutenção do forró pé de serra e como esse percurso havia influenciado e influencia o 

ambiente da cidade que vivemos.  

Na próxima seção apresento como os sujeitos da pesquisa se ligaram ao forró pé de 

serra e como o ritmo contribuiu para que se estabelecessem no Distrito Federal, distante de 

suas terras de origem.  

 

5 CHEGUEI NO PLANALTO CENTRAL E DAQUI NÃO “ARREDO O PÉ” 

 

 O homem ordinário é o ser capaz de dizer sobre a realidade do todo e da história 

(CERTEAU, 2008). O objeto de seu discurso é de extrema importância quando analisado em 

conjunto com o lugar do discurso, ou seja, a posição do narrador no presente diante de tudo o 

que viveu (CERTEAU, 2008). Dessa forma, o forró pé de serra e sua influência na 

constituição de Brasília deve ser analisado por diferentes vozes ordinárias para a melhor 

compreensão de forças sociais presentes em sua trajetória.  

 O afastamento de sujeitos das práticas reguladoras revela a forma com que os sujeitos 

conseguem ultrapassar o comum com as suas experiências pessoais. São esses sujeitos que 

alteram lugares sem criar um lugar próprio e que contribuem para a construção do cotidiano a 

partir dos seus “dizeres” e “fazeres”. Seus relatos possibilitam a compreensão sobre “quem, 

como e por que fala”. É o “saber-dizer” dos contos populares aliadas ao seu objeto, que 

permite compreender as “artes de dizer” e “as artes de fazer” produzidas no campo verbal e 

no gestual. (CERTEAU, 2008).  

 A escrita ganhou legitimidade ao longo do tempo, o que conferiu a ela autoridade. Ela 

se insere em um espaço próprio (uma folha em branco), onde o texto é escrito (que produz 

uma ordem) e dele sai um produto (instrumentos de apropriação do exterior), ela é um meio 

hierarquizante que a classe dominante utiliza como instrumento de sua produção/reprodução. 

É por isso que a inversão do mecanismo da linguagem – da linguagem formal (escrita) para a 

linguagem sem propriedade (relatos do homem ordinário) – gera transformação (CERTEAU, 

2008).  

 Esses diferentes lugares de fala ligados à teoria de Certeau (2008), que mostra a 

importância dos relatos do homem ordinário para a compreensão do cotidiano vivido, levaram 

à escolha de sujeitos de pesquisa dada a ligação ao forró pé de serra e às atuações em 
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diferentes momentos da história. Isso porque os forrós pé de serra na cidade de Brasília, um 

dos principais locais de imigração nordestina no Brasil, eram os espaços que os imigrantes 

nordestinos tinham como uma âncora cultural de seus costumes cotidianos (FRANCISCO, 

2012). 

 Cabe então compreender como foi a escolha dos sujeitos dessa pesquisa e como suas 

diferentes histórias contribuíram e contribuem para a constituição de diferentes espaços no 

decorrer da história de Brasília. 

 

5.1 OS CAMINHOS QUE LEVARAM AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 O Forró de Chamego hoje é um dos movimentos que mais contribuem para a difusão 

do forró pé de serra em Brasília. Virgulino Gonzaga é quem produz e comanda o baile em 

uma Kombi equipada para a produção do forró. Além de ter ocupado vários espaços públicos 

de Brasília com sua Kombi, Virgulino Gonzaga modernizou a produção do forró pé de serra 

levando equipamentos de reprodução da música. 

 Com 39 anos de idade, Virgulino usa as redes sociais para divulgar o baile. Dessa 

forma, além de tocar músicas de diversos trios, Virgulino utiliza meios de produzir o forró 

que fazem com que ele converse muito bem com jovens. O Forró de Chamego acontece desde 

2010, mas, antes disso, Virgulino já trabalhava com música regional. Começou a tocar viola 

caipira em 2001, o que fez com que ele se aproximasse bastante da música regional. Diante 

das produções musicais contemporâneas e dos diferentes ritmos que surgiram nas últimas 

duas décadas, o projeto pode ser visto como um movimento de resistência do ritmo 

nordestino. 

 Eu sabia que a raiz do forró de Brasília estava em outra época e em outro lugar mas 

por não ser uma forrozeira “raiz”, ainda não sabia onde ela estava. Quando fui a uma edição 

do Forró de Chamego em um espaço público e ele estava cercado notei que haviam 

necessidades da produção em captar recursos naquele momento e que havia ainda a 

necessidade de resgatar outros momentos do forró e suas práticas para a constituição de 

Brasília. 

 Isso porque Virgulino já era um sujeito importante para a pesquisa pois imprimiria o 

seu ponto de vista, de sua vivência, de seu lugar no mundo para a compreensão das relações 

de forças presentes no campo (CERTEAU, 2008). Mas, o lugar do discurso de Virgulino não 
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era o bastante para compreender os movimentos do forró pé de serra para a constituição de 

Brasília. Como Certeau (2008) coloca, o lugar do discurso é encontrado diante das diferentes 

operações que emergem em um processo histórico e o processo histórico de Virgulino, que é 

jovem, não seria bastante para captar momentos mais antigos do forró pé de serra 

(CERTEAU, 2008). 

 Fiz a entrevista de história de vida com Virgulino Gonzaga em fevereiro de 2017. Foi 

uma entrevista marcada pelo Facebook e aconteceu em um de seus bailes de forró. Logo 

depois comecei a buscar outros sujeitos de pesquisa. Nesse momento já sabia que entrevistaria 

alguma pessoa relacionada ao forró em épocas passadas e a partir da história do forró em 

Brasília contada por Francisco (2012), busquei o Januário. Consegui seu contato na Casa do 

Cantador, um espaço de referência da cultura nordestina no Distrito Federal, e marquei a 

entrevista para março de 2017. 

 Januário, que já é aposentado em seu trabalho formal, montou um trio ainda jovem 

com seus dois parceiros que o acompanham até hoje. Saí da entrevista achando que seria 

interessante entrevistar seus parceiros, que ainda trabalham em um ramo distinto da música a 

construção. 

 Isso porque Virgulino só trabalha com música e Januário tinha um outro trabalho que 

complementava a música, mas, já havia aposentado. Já os dois parceiros de Januário estavam 

ativos em suas duas ocupações. Uma semana após a entrevista com o Januário, busquei seus 

parceiros. Ambos ainda trabalham com construção e moram em áreas distantes do centro da 

capital. Januário já havia relatado que o trabalho com a música estava cada vez mais escasso e 

que nos últimos anos o trio estava sendo convidado a participar de festas juninas, tornando-se 

uma ocupação periódica.  

Procurei seus parceiros em uma época distinta do período das festas juninas. Não 

consegui entrevistar nenhum. Acredito que uma série de fatores em conjunto tenham 

impedido as entrevistas. O primeiro deles, o meu lugar de fala. Quando entrei em contato com 

eles, eles já sabiam que isso aconteceria. Acredito que ter pedido para fazer uma entrevista 

possa ter gerado uma expectativa que os fizeram ter que se preparar para tal. 

Conforme discutido na seção anterior, Certeau (2008) alerta que o pesquisador deve, 

ao mesmo tempo, ter em mente seus limites teóricos e se abrir para o mundo ao seu redor. Ele 

deve tomar cuidado para que a ciência, que carrega o poder do saber, não deixe de lado os 

saberes simbólicos, os “falares do corpo social”. Essa é uma linha tênue de relação entre a 

ciência e o saber simbólico. As duas precisam caminhar juntas.  
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Novamente volto à discussão da necessidade de construção de uma narrativa, nesse 

trabalho, que pudesse apresentar a necessidade de desconstruir essa relação hierárquica entre 

ciência e sociedade, de forma que as narrativas teóricas não dominassem as narrativas do 

campo de pesquisa. Nesse momento de meu trabalho, isso ficou muito evidente. Fazer uma 

entrevista como uma pesquisadora de uma universidade poderia ser visto como algo muito 

distante da realidade daquelas pessoas, o que resultou em seu efetivo distanciamento na 

realização deste estudo. 

 O pedido de entrevista foi adiado por diversas vezes. O segundo fator que impediu a 

entrevista foi o trabalho cotidiano deles. Expressões como “me liga na próxima semana 

porque tenho que ver aqui no trabalho” (DIÁRIO DE CAMPO, abril de 2017) e “vou ver com 

o patrão para ver se tiro um dia” (DIÁRIO DE CAMPO, abril de 2017), revelaram que era 

difícil fazer a entrevista durante a semana, e acredito que aos finais de semana, depois de uma 

semana exaustiva, eles queriam descansar. 

 Eu não sabia onde trabalhavam ou onde moravam para “bater na porta” e não quis que 

tirassem a folga, pois eles sairiam da sua rotina para a entrevista. Insisti tanto que a primeira 

ligação não atendida me “deu o recado”. Acabei não fazendo a entrevista com eles. Aprendi 

com a situação e Virgulino e Januário se tornaram assim, os dois sujeitos da pesquisa. 

 Dessa forma, proponho na próxima seção, a discussão sobre suas diferentes 

características, ponto inicial de análise das diferentes práticas adotadas e como as mesmas 

contribuíram e contribuem para a constituição dos espaços de Brasília. 

 

5.2 OS SUJEITOS E SUAS INFLUÊNCIAS NA DISSEMINAÇÃO DO FORRÓ PÉ DE 

SERRA 

  

 Conforme discutido anteriormente, o objeto do discurso deve ser analisado em 

conjunto com o lugar do discurso. Para encontrar o lugar do discurso, é necessário 

compreender os tipos de operações que emergem de um processo histórico. As análises da 

vida cotidiana são importantes para tal compreensão (CERTEAU, 2008). 

 Virgulino Gonzaga nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no final da década de 

70. Januário nasceu em Oeiras, antiga capital o Piauí, na década de 40. O primeiro, hoje com 

quase 40 anos, possui menos da metade do tempo de vida do segundo. São as experiências em 

épocas distintas que ajudam a explicar os caminhos trilhados, a relação com a cidade e as 
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práticas adotadas ao longo do percurso com o forró. 

 Januário saiu de sua cidade natal sozinho, aos 18 anos, rumo ao Planalto Central, onde 

seu pai já morava. Na época que chegou na capital não havia escola para os operários. Elas 

chegaram tempos depois, para os filhos dos operários. Assim, o operário que chegava em 

Brasília no início da construção não tinha oportunidade de estudar e se especializar. Seu 

“texto” já estava escrito por sujeitos de poder (CERTEAU, 2008).  

 A geração dos operários teve um importante papel na disputa pelos espaços da cidade.  

Muitos deles criaram raízes nesses espaços e lá permaneceram ao longo da vida. Januário é 

um dos representantes dessa resistência que fez do seu espaço de luta, seu lugar para viver e 

criar os filhos. Ele viu a Cidade Livre virar Núcleo Bandeirante 
3
 e nunca saiu de lá. 

 A música nordestina o acompanhou e ele fez dela uma forma de se conectar com a sua 

terra de origem e contribuiu para que o Núcleo Bandeirante se tornasse uma das referências de 

espaço de resistência no Distrito Federal. A Cidade Livre já havia sido determinada como o 

“lugar do fraco” (CERTEAU, 2008) e dessa forma, as pessoas que moravam lá deviam agir de 

maneira tática – aproveitando as ocasiões - para jogar com os sujeitos de poder e seus lugares 

delimitados (CERTEAU, 2008). 

 O forró pé de serra, por ter sido trazido pelos operários (que assumiram o “lugar do 

fraco”), foi uma das formas táticas que operários usaram para se reapropriar do que lhes havia 

sido imposto estrategicamente (CERTEAU, 2008). Dessa forma, o ritmo ainda é uma 

representação dessa resistência, mesmo que cercado por novas práticas de produção. Quem 

produzia o forró no início de Brasília já dá espaço para novas pessoas produzirem. E mesmo 

que essas práticas envolvam meios modernos e sistemas de reprodução, o uso do forró pé de 

serra pode ser visto como uma forma de resistência à lógicas impostas. A existência dele hoje 

é uma forma de resgatar táticas de resistência que se constituíram no passado e de traçar 

novas táticas de novas resistências ao que é imposto no presente. 

 É esse movimento que faz com que o ritmo perpasse gerações e ganhe novas formas 

de produção sem perder a sua base de resistência. Januário é um dos responsáveis por mostrar 

essa resistência por meio do forró pé de serra. Pela sua idade e pelos novos contornos que 

fazem com que o baile de forró aconteça, Januário já não é tão ativo na disseminação dos 

ritmos nos bailes de forró. Ao longo do tempo novas pessoas se tornaram ativas no ritmo e 

foram se tornando referência na difusão do forró pé de serra em Brasília. 

                                                
3 A Cidade Livre além de abrigar operários na época da construção de Brasília, era o local que possuía comércio 

para suprir as necessidades básicas dos operários. A cidade, que fora pensada para durar 4 anos, cresceu, se 

estabeleceu, virou Nucleo Bandeirante e só foi reconhecida formalmente como cidade em 1989. 
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Se você pensar, já toquei em todas as cidades de Brasília, em todos os 

clubes. Todos eles (clubes): Militar, da Marinha, Aeronáutica, do Exército, 

da Polícia, do Corpo de Bombeiro, de tudo quanto é canto. [...] Hoje eu já 

estou parando porque a idade chegou. Estou com quase 80 anos - 76, 77 anos 

- aí tem que parar um pouco. Mas eu ainda toco. Eu faço parte de uma 

associação até hoje. (Januário) 

 

Eu faço muito o que eu gosto. Hoje em dia, graças a Deus, pelo tanto de 

tempo que eu estou trabalhando com o forró já tem uma “galera” que vem, 

que “chega junto”. Como hoje mesmo: não está tão cheio mas a “galera” 

vem. Quem gosta vem. E ai, numa próxima oportunidade, que vai ser no 

Carnaval, por exemplo, isso aqui fica “empanturrado” de gente porque 

multiplica a informação. (Virgulino Gonzaga)  

 

 Virgulino Gonzaga veio para Brasília aos 5 anos de idade acompanhado de seus pais. 

A família chegou em uma Brasília com novos contornos urbanos e novos contornos de 

disputas. Virgulino se instalou na Asa Norte mas morou em diferentes lugares ao longo do 

tempo, como o Cruzeiro e Sobradinho. A sua ligação com o lugar que vivia foi diferente da 

ligação que Januário teve justamente porque, por ser mais jovem, Virgulino não viveu a 

disputa pela conquista do seu espaço para viver na cidade.  

Virgulino se instalou perto do centro da capital, que possuía melhores recursos de 

educação, moradia e deslocamento (transporte, vias, trânsito). Por ter vindo ainda criança, os 

costumes do Nordeste que carrega foram os que foram passados pelos pais, também 

nordestinos, quando já estavam morando em Brasília.  

 

Eu fui criado em Brasília como qualquer criança em Brasília nos anos 80. 

Passei pelo rock, toquei rock, toquei guitarra. Porque acho que também faz 

parte da formação de uma pessoa mesmo. Gostar de rock é bom. Toquei 

rock, viajei, lancei CD com um grupo,..., foi de 1996 a 2001. Então aí em 

2001, exatamente em 2001, eu comecei a tocar viola caipira e aí me 

aproximei muito da música regional em função disso. A viola foi exatamente 

no momento em que eu comecei a estudar na Escola de Música. Eu já 

tocava, mas muita coisa intuitiva, de revistinha que aprendi a tocar. Mas o 

estudo mesmo foi com a viola na Escola de Música. Eu entrei em 2001 na 

Escola de Música. (Virgulino Gonzaga)  
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 Diferente de Januário que levava outra ocupação além da música, Virgulino estudou 

música e seguiu somente essa carreira. Por ter passado sua adolescência morando próximo do 

centro da capital, a Escola de Música era mais acessível a ele tanto em questão de distância e 

trajeto, quanto na questão social que envolve as relações de força presentes nos diferentes 

locais que habitam os praticantes. Era uma região que já tinha consolidado seu caráter de 

lugar do sujeito de poder (CERTEAU, 2008). 

 Crescido em uma Brasília que já recebia influências de outras cidades e países, 

Virgulino viveu e cresceu nos anos (década de 80 e 90) em que o Rock tinha uma enorme 

influência em Brasília, que iniciou com o Aborto Elétrico e se disseminou com outras bandas 

como Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. Essas e diversas 

outras bandas formadas na capital federal tiveram muita influência no direcionamento musical 

da geração do Virgulino Gonzaga, que iniciou sua trajetória na música tocando rock. 

 A época do auge do rock em Brasília é um exemplo do espaço de disputas em que o 

forró pé de serra se constituiu em Brasília. Diferente do rock, o forró é associado a uma 

prática nordestina que no imaginário brasileiro, para além dessa região do país, representa 

pobreza e marginalização (ALFONSI, 2007). O rock dominava a região central de Brasília e o 

forró era praticado em espaços fora das centralidades hegemônicas da cidade, como na Casa 

do Cantador - que fica em Ceilândia - pois a este não era “permitido” circular pelo espaço 

urbano central ou hegemônico. Dessa forma, novamente cabe ao forró pé de serra a 

resistência. 

 Foi no início dos anos 2000 que Virgulino teve sua aproximação com a música caipira 

na Escola de Música. Dessa forma, em meio às inovações musicais, a Escola de Música, que 

era instalada perto do centro da capital, podia ser visto como um espaço de resistência. 

Estudando lá, Virgulino se aproximou da música regional até que começasse a trabalhar com 

o forró pé de serra. Comandou um projeto de forró de 2005 a 2008 e em 2010 iniciou o 

projeto do Forró de Chamego. 

 O primeiro projeto de forró durou três anos e era constituído por um baile onde se 

tinha uma formação de banda que tocava os clássicos do forró pé de serra, utilizando outros 

instrumentos, que “convidava” trios de forró pé de serra e outros expoentes da cultura 

nordestina. O triângulo foi mantido e foram incorporados o bandolim, a gaita/flauta, a viola 

caipira, o baixo e a bateria. Era o chamado forró universitário, que além dos instrumentos do 

forró pé de serra (triângulo, zabumba e sanfona), faz uso de outros instrumentos musicais 

(FEITOSA, 2008). 
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 De fato, os anos 90 marcaram a introdução de novos instrumentos ao forró pé de serra, 

que deu origem ao forró universitário (FEITOSA, 2008). O ritmo se disseminou nesse período 

e nos anos 2000 como é visto no projeto de forró de Virgulino Gonzaga e em outros lugares 

do Brasil, como São Paulo (ALFONSI, 2007).  

 Em 2010, Virgulino iniciou o Forró de Chamego e o mantém até hoje. O projeto 

incorporou inovações tecnológicas e ele trabalhou para equipar uma Kombi que pudesse 

ajudar a produzir o forró. A Kombi possui equipamentos de som e iluminação que, ligadas ao 

trabalho de pesquisa musical feito por Virgulino, consegue auxiliar na produção de um baile 

de forró pé de serra com discos. Em algumas ocasiões o baile do Forró de Chamego, assim 

como o baile que aconteceu de 2005 a 2008, convidou trios de forró pé de serra e outros 

músicos expoentes para trabalhar no resgate da cultura nordestina. 

 O forró universitário, que surgiu com a intenção de resgatar o forró pé de serra, é 

bastante confundido com a formação original e muitas vezes disseminado como forró pé de 

serra. Há uma preocupação com a valorização da origem do ritmo do forró pé de serra, que 

pode inclusive gerar uma separação social de quem frequenta, sendo o forró pé de serra e o 

forró universitário associados à classe média e o forró eletrônico associado à classe baixa 

(ALFONSI, 2007). 

 Dessa forma, o ritmo considerado como resistência pelo seu resgate às raízes 

nordestinas ganhou novos formatos e um novo público. Se no início da construção de Brasília 

o forró pé de serra era feito por nordestinos e ocupava os espaços dos nordestinos, ao longo 

do tempo ele foi se inserindo nos espaços de classe média, como os clubes, até que novos 

ritmos musicais influenciaram o forró pé de serra fazendo com que dos anos 90 até os dias 

atuais ele ganhasse novos contornos e ocupasse, majoritariamente, lugares planejados 

estrategicamente. 

 Assim, atualmente o forró pé de serra se mantém como resistência majoritariamente 

pelo fato de ser um ritmo vindo da raiz nordestina, sendo pouca a quantidade de espaços 

considerados de resistência que contribuem para a disseminação do ritmo, como a Casa do 

Cantador na Ceilândia.  Da “madeira à alvenaria”, a manutenção do forró pé de serra ganhou 

contornos da modernidade ao longo do tempo. Houve uma mudança dos espaços ocupados 

pelo forró pé de serra, da forma que é tocado, de quem produz e para quem produz. A 

próxima seção discute o processo de concepção e formação da cidade de Brasília. 
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6 CHEGUEI E VIM PRA FICAR: A CHEGADA DE BRASÍLIA, A CHEGADA EM 

BRASÍLIA 

 

O resgate da história do forró em Brasília iniciou antes da necessidade de aprofundar 

em novas questões teóricas para este trabalho, após a banca de qualificação deste que era, até 

então, um projeto de pesquisa. Saber onde o forró se instalava, quem o fazia e quais eram os 

meios de divulgação foi essencial para compreender o ritmo, o movimento, suas práticas e a 

primeira escolha dos sujeitos da pesquisa. Consequentemente, conhecer os espaços de forró 

poderia ser um caminho muito profícuo de aprofundamento teórico, visto que a ideia de 

escrita deste estudo era justamente apresentar uma narrativa sobre organizações e cidade, a 

partir da perspectiva do forró. Era esse o “olhar forrozeiro” que eu deveria ter para a 

realização das construções teóricas.  

Isso porque, segundo Certeau (2008), a vida cotidiana é a base da origem da ciência. O 

pesquisador deve, ao mesmo tempo, ter em mente seus limites teóricos e se abrir para o 

mundo ao seu redor. Ele deve tomar cuidado para que a ciência, que carrega o poder do saber, 

não deixe de lado os saberes simbólicos, os “falares do corpo social”. Se a ciência não 

caminhar junto com o saber social, ocorre uma polarização perigosa a ponto do ser que possui 

o poder do saber tomar o lugar dos saberes simbólicos. Como se a ciência conseguisse 

explicar tudo que existe no campo simbólico. 

Essa é uma linha tênue de relação entre a ciência e o saber simbólico. As duas 

precisam caminhar juntas. O pesquisador, que já carrega autoridade pelo que faz, não pode 

deixar que essa autoridade se estenda a ponto de tomar o lugar e a importância do saber 

simbólico.  

Além desse cuidado que a ciência deve ter com o saber social, é necessário enfatizar 

que os sistemas dominantes de produção tentam “engolir” o cotidiano social. As imposições 

desses sistemas mostram o quão importante é compreender o que o homem comum faz com o 

que lhe é imposto, fazendo com que a pesquisa caminhe para que haja uma análise da 

diferença entre a imposição do uso pelo sistema dominante e o real consumo pelo praticante. 

Por isso os “contextos de uso” produzem o ato de falar e, ao mesmo tempo, são resultados 

deles (CERTEAU, 2008). 

Isso porque o enunciado supõe que a língua só se torna real quando é falada (o falar é 

uma forma de efetivar o que é pensado e praticado), dessa forma surge a apropriação da 

língua por quem está falando. Por isso o enunciado também engloba quem “ouve” e, por fim, 



64 

 

 

 

situa quem fala em um “agora”, ou seja, cria uma temporalidade que dá uma presença no 

mundo ao locutor e que permite a compreensão do antes e depois (CERTEAU, 2008). 

Dessa forma, Certeau (2008) destaca que discursos são marcados por usos e que 

apresentam em suas análises as marcas de atos ou processos de enunciação (CERTEAU, 

2008). Sendo assim, as denominações que caracterizam os nordestinos são importantes de 

serem analisadas (o que será realizado ao longo desse texto), pois elas produzem lugares de 

fala, assim como lugares na cidade. Os lugares de fala dos nordestinos remetem às “falas do 

corpo social”, são eles que dão vida ao saber simbólico. Além disso, com a enunciação, seus 

lugares de falas e a temporalidade dessas falas imprimem seus lugares na cidade e o real uso 

que dela fizeram e fazem atualmente.   

 Esse posicionamento que adotei enquanto pesquisadora pode parecer pouco científico 

para os cânones tradicionais da ciência, especialmente para a área da Administração, cujo 

entendimento sobre o “senso comum” é que ele deve ser “desvendado” por meio de um olhar 

científico. Entretanto, ao me propor romper com essa separação hierárquica entre sujeito e 

objeto, me colocando no desafio de entender que os mesmos são construídos em conjunto, 

optei por fazer o caminho inverso aos tradicionais, adotando os posicionamentos do meu 

campo de pesquisa como base para a construção das análises teóricas aqui realizadas. É por 

isso que essa seção do trabalho é construída a partir das narrativas apresentadas pelos sujeitos 

entrevistados e as construções teóricas aqui apresentadas ao longo desse processo como 

categorias de mediação entre o campo empírico e científico. 

A “cidade-conceito” carrega em sua essência um passado opaco e um futuro incerto, 

buscando silenciar lutas históricas, resistências e jogos políticos da cidade vivida 

(CERTEAU, 2008). Enquanto a “cidade-conceito” urbaniza o poder, a cidade vivida joga com 

isso e produz táticas que resistem às lógicas urbanizadoras (CERTEAU, 2008).  

A partir das ideias de Certeau (2008), é possível notar que a cidade vivida é 

compreendida pelos praticantes que vivem e produzem o cotidiano e as relações da “cidade-

conceito”. Assim, a “cidade-conceito” é o lugar - a estabilidade, a ordem, as normas, a 

demarcação estratégica capaz de segregar e produzir a manutenção do poder – e dentro deste 

lugar habitam os praticantes, que configuram o espaço – a resistência às lógicas impostas pelo 

lugar, a mobilidade de relações de força que faz com que os sujeitos desviem do que lhes é 

imposto, reconfigurando as relações de poder. 

As duas cidades, a conceitual e a vivida, ocupam o mesmo local. A percepção das 

duas surge a partir de dois sujeitos com vozes distintas. Enquanto a “cidade-conceito” pode 
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ser percebida pelas vozes de sujeitos de poder, como gestores e urbanizadores, os voyeurs 

apontados por Certeau (2008), a “cidade-vivida” pode ser percebida pelo seu praticante, o 

homem comum que assume um papel de extrema relevância ao reconfigurar as lógicas 

impostas.  

A chegada de Brasília pode ser compreendida a partir dessas diferentes formas de 

produzir, viver e narrar a cidade. Ao mesmo tempo em que Brasília era almejada como 

conquista de um espaço de poder, havia muitas pessoas que buscavam melhorar suas 

condições de vida nesta localidade. Sendo assim, enquanto Juscelino Kubitschek (JK) fazia o 

seu primeiro comício como candidato a Presidente da República em abril de 1955 na cidade 

de Jataí, no estado de Goiás (KUBITSCHEK, 2000), um ano antes, chegava em Goiás o pai 

do Januário. O primeiro chegava em Goiás buscando uma vitória certeira que o colocaria no 

topo da política no país, o segundo só tinha definido a busca por melhores condições de vida 

naquela localidade.  

Enquanto os políticos que haviam antecedido JK focavam nas cidades e capitais da 

faixa litorânea, ele adotou uma postura que considerou inédita e eficiente ao começar sua 

campanha no centro do Brasil (KUBITSCHEK, 2000). Nesse comício, ao dizer que cumpriria 

com rigor a Constituição, um senhor identificado como Toniquinho questionou se JK adotaria 

o mesmo rigor para cumprir o dispositivo da Carta Magna - de 1979 -, que determinava a 

mudança da capital para o Planalto Central. Naquele momento que JK prometeu transferir a 

capital do Brasil para o Planalto Central (KUBITSCHEK, 2000). Poucas tinham sido as ações 

para que o dispositivo da Carta Magna tivesse sido cumprido até então – como a Missão Cruls 

(em 1892), a missão Poli Coelho (em 1948) e o acréscimo do desenho do retângulo do 

Distrito Federal no mapa do Brasil (KUBITSCHEK, 2000). 

Foi em setembro de 1956 que JK sancionou a Lei nº 2.874, que autorizava a mudança 

da capital do Brasil para o Planalto Central e que criava a Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital do Brasil, a NOVACAP (KUBITSCHEK, 2000). A criação da NOVACAP foi 

fundamental no processo da construção de Brasília pois era o órgão que planejaria e 

executaria as ações para construção da capital (KUBITSCHEK, 2000). Em outubro de 1956, 

JK - que já havia sobrevoado a região diversas vezes – pisou pela primeira vez no coração do 

Planalto Central (KUBITSCHEK, 1975). Sobrevoando a região, ele relatou que 

(KUBITSCHEK, 2000, p. 51): 

 

Era um descampado infinito, com suaves ondulações no terreno, que não 

ultrapassavam a altura de 200 metros. Tudo era chato e amplo – a vastidão 
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desconcertante do vazio. Lá estava o cruzeiro, de braços abertos, como que 

saudando os intrusos que chegavam pelo céu. Além do cruzeiro, via-se a fita 

de terra vermelha da pista de pouso. 

  

Na época, para chegar ao coração do Planalto Central, era necessário pousar o avião 

em Goiânia, posteriormente embarcar em um “teco-teco”
4
 para Planaltina e, então, um jipe 

para conduzir à área onde seria Brasília (KUBITSCHEK, 2000). JK relatou que os tripulantes 

ficaram receosos ao ver a pista de pouso em estado precário, causando silêncio no avião no 

momento de pousar (KUBITSCHEK, 2000). Após o pouso seguiram para o destino e, ao lado 

de Oscar Niemeyer, JK foi visitar o local onde se seria erguido o cruzeiro, o ponto mais alto 

da região, que dava uma visão ampla do lugar da construção da capital (KUBITSCHEK, 

2000). Até então não tinham ideia de como seria a cidade, pois o edital do concurso para o 

projeto do Plano Piloto havia sido lançado quase na mesma época da viagem 

(KUBITSCHEK, 2000). 

Januário também chegou em Brasília no final dos anos 50, logo após uma curta 

passagem por Anápolis. Trabalhou na construção da rodovia Brasília-Anápolis, nas 

construções do Plano Piloto e no aeroporto de Brasília, onde trabalhou até se aposentar. Mas, 

Januário, vindo de Oeiras, no Piauí, não perdeu as suas raízes, especialmente, musicais, e as 

trouxe para a cidade que estava se formando em busca de melhores condições de vida.  

 

Eu vim pra Brasília meu pai já estava aqui em Anápolis, Goiás. Ele saiu de 

lá em 54 e estava trabalhando em estradas e rodagens. Lá operário chama 

“cassaco”, linguajar nordestino. Eu vim depois, vim em 58 (Januário, março 

de 2017). 

    

A primeira obra de Brasília que Januário trabalhou foi a do aeroporto, conforme ele 

mesmo se recorda: 

 

Terminei trabalhando um tempão com meu pai. Meu pai era da NOVACAP 

e começou a trabalhar no jardim no aeroporto, no primeiro aeroporto de 

Brasília, que era de madeira. Tudo de madeira ainda (Januário, março de 

2017). 

   

                                                
4
  Avião de pequeno porte 



67 

 

 

 

Já em 1956, na época do primeiro desembarque no Planalto Central, a ideia central dos 

urbanizadores era erguer o que seria o Plano Piloto, que ainda nem havida sido concebido. A 

“Brasília-conceito” não tinha forma definida, mas já habitava o imaginário e as práticas dos 

gestores, que já operacionalizavam sua execução com a criação da NOVACAP, e possuía um 

local delimitado para ser erguida. A primeira construção oficial do Planalto Central mobilizou 

a vinda dos primeiros operários: a construção do Catetinho (Figura 5), que ficou pronto em 

dez dias. Eles se instalaram na Fazenda do Gama e a alimentação era tirada da própria fazenda 

(KUBITSCHEK, 2000). 

 

 Figura 4 – Construção do Catetinho 

 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal 

 

Os primeiros pioneiros chegaram para a construção e começaram a povoar o lugar 

(KUBITSCHEK, 2000). Eram operários que vieram para construir o lugar que daria mais 

conforto ao Presidente da República (KUBITSCHEK, 2000). Eles chegaram e se instalaram 

em condições adversas. Logo começaram a surgir novas demandas de ações para subsidiá-los. 

Os operários estavam, efetivamente, povoando Brasília. Não tinham suporte para voltar 

esporadicamente às suas terras de origem e começaram a fazer de Brasília seu lugar para 

viver. Além disso, o Catetinho, inaugurado um ano e sete meses após o comício de JK em 

Jataí, mostra o ritmo acelerado que a cidade viria ser construída e constituída 

(KUBITSCHEK, 2000). 
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A “maneira de usar” o lugar (CERTEAU, 2008) que foi destinado aos operários fez 

com que um novo cotidiano emergisse. Um cotidiano visível com o jogo de estratégias e 

táticas (CERTEAU, 2008). Nota-se que no início da criação de Brasília, os gestores 

calcularam ações estrategicamente: delimitaram territórios, planejaram construções, 

trouxeram máquinas e equipamentos, “capital humano” – os operários, que tinham a função 

de construir – e delimitaram onde eles deveriam se instalar. Assim, novas figuras ganharam 

destaque: os operários, que chegaram e se instalaram em condições adversas, mas que 

possuíam necessidades e vontades que iam além do trabalho de construção que lhes havia sido 

delimitado. 

  Em pouco tempo difundiu-se a notícia do que estava sendo feito no Planalto Central e 

no início de 1957 ele já havia virado um imenso canteiro de obras. Havia operários de todo 

Brasil, em sua maioria nordestinos. Em fevereiro já haviam três mil trabalhadores envolvidos 

com máquinas e construções (KUBITSCHEK, 2000). Ainda antes do projeto do Plano Piloto 

ser aprovado, os operários já planavam os terrenos, abriam valas para a chegada de esgoto, 

água, luz e telefone e removiam terra para o início das construções (KUBITSCHEK, 2000). 

Os trabalhadores realmente desejavam construir aquele lugar tanto pelo desejo de vê-

lo pronto quanto pela necessidade de “ver”, “tocar” o seu próprio desejo de conquistar seu 

espaço. Eram retirantes que haviam deixado suas terras em busca de uma outra história. Os 

operários já tinham em mente que estavam construindo o que seria deles, mesmo trabalhando 

em construções que ficavam a alguns quilômetros de distância.  

As estratégias estabelecidas eram taticamente modificadas (CERTEAU, 2008) pelos 

operários que já desejavam que aquele local também pertencesse a eles. Cada um chegava 

com uma história pessoal e com anseios que não se encaixavam com o que havia sido 

estabelecido. Enquanto a trajetória estratégica da construção de Brasília era idealizada, os 

operários chegavam não só para construí-la, mas também para conquistar seu espaço. Não era 

somente construir e ir embora, os próprios imigrantes já criavam novas formas de sustento e 

novas ocupações em meio à euforia das construções, como Januário revela ao dizer que além 

de ter trabalhado como operador de máquinas pesadas, trabalhou em bares, no jardim do 

aeroporto, prestou concurso, já como músico, em boates, em um parque de diversões, montou 

seu trio de forró e trabalhou na Rádio Nacional. 

O material para as obras chegava por terra, por estradas esburacadas, que tirava 

celeridade do processo. Chegavam em Anápolis e depois vinham para Brasília. A Rodovia 

Brasília-Anápolis estava em construção acelerada em 1957 (Figura 6) mas ainda demoraria 

mais um ano para ser concluída (KUBITSCHEK, 2000). Havia muito material em Anápolis 
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esperando transporte para chegar e Brasília, ao mesmo tempo que tinham inúmeros operários 

ávidos por velocidade nas construções (KUBITSCHEK, 2000).  

A Figura 5 mostra um trecho da construção da rodovia Brasília-Anápolis. Ao fundo 

nota-se casas de madeira que eram habitadas pelos operários.  

 

Figura 5 – Construção da rodovia Brasília-Anápolis 

 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal 

 

Foi almejando melhores condições de vida que Januário chegou em Anápolis, em 

1958. Veio não só pela euforia das construções no Centro-Oeste, mas também pelo vínculo 

familiar que tinha em Goiás, seu pai. Assim como o pai, começou a trabalhar nas construções 

da rodovia Brasília-Anápolis. 

Essa relação familiar e de trabalho de Januário com seu pai evidencia como nesse 

começo de construção de Brasília já havia um processo de construção de lugares para os 

sujeitos que chegavam para habitar essa localidade. É isso que Certeau (2008) destaca ao 

dizer que o lugar é produzido pelos sujeitos de poder, que estrategicamente determinam um 

conjunto de lugares físicos, simbólicos ou discursivos, onde as forças se perpetuam e ajudam 

a manter seus privilégios. Dessa forma, é possível destacar não só a produção de lugar para os 

operários, mas também para os nordestinos, um grupo homogeneizado que é sempre ligado à 

posição de operário. 

A inauguração da rodovia em 1958 revelava que vários de seus operários já não eram 

necessários para o trabalho. Outras obras também seriam inauguradas em pouco tempo e a 
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demanda de operários diminuiria. Nesse cenário de inaugurações, Januário, ficou sem seu 

emprego nas obras. A rodovia, que foi construída em um ritmo acelerado, foi concluída no 

ano que Januário chegou em Anápolis. Assim, ficou lá por pouco tempo, já que o volume de 

necessidade de mão-de-obra havia diminuído com a fase final da construção da rodovia. Além 

dos trabalhadores que ficaram sem emprego nas obras da rodovia, outros operários chegavam 

em Brasília para a sua construção, em sua maioria nordestinos.  

Ao chegar na capital, Januário logo se instalou na Vila Operária da Candangolândia 

5
(Figura 6). Ele residia com outros candangos, nordestinos em sua maioria. Nesse tempo ele 

relatou que: 

 

Eu era bem novinho, uns 17, 18 anos ainda. [...] Brasília era um barulho só, 

você não era nascida. Era 24 horas barulho de mato, dia e noite. Sabe, barro 

vermelho, terra vermelha. Aí de lá fui trabalhar na CDE e o cara disse “faz 

um teste numa máquina”. Eu nunca tinha visto nem no catálogo. Aí terminei 

e ele queria era um tratorista. Tanto que no Eixo Monumental e na 

rodoviária só tinham escavações ainda. Ainda estavam levantando os prédios 

dos ministérios, as estruturas metálicas. O 28, que era o Congresso Nacional, 

tinha o Senado, a Câmara, tudo junto. Não tinha nada pronto (Januário, 

março de 2017).  

 

É preciso destacar, novamente, a questão da linguagem. A questão da quantificação e 

da lógica da construção de Brasília já estava sendo incorporada nas falas dos operários. Um 

exemplo disso é a utilização do termo 28 para designar o Congresso Nacional.  

 

Esses elementos (realizar, apropriar-se, inserir-se numa rede relacional, 

situar-se no tempo) fazem do enunciado, e secundariamente do uso, um nó 

de circunstâncias, uma nodosidade inseparável do “contexto”, do qual 

abstratamente se distingue. Indissociável do instante presente, de 

circunstâncias particulares e de um fazer (produzir língua e modificar a 

dinâmica de uma relação), o ato de falar é um uso da língua e uma operação 

sobre ela (CERTEAU, 2008 p.91). 

 

                                                
5
 A Vila Operária da Candangolândia era assim conhecida por possuir alojamentos provisórios que abrigavam os 

operários que chegavam para a construção da capital. Assim como a Cidade Livre, cresceu, ganhou 

infraestrutura e foi reconhecida formalmente como cidade em 1989, quando passou a ser chamada 

Candangolândia. 
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As construções da Esplanada dos Ministérios já eram codificadas de forma a ordenar 

logicamente o terreno. Ordenamento que se estendeu aos endereços da maioria das cidades 

satélites do Distrito Federal e às posições e relações de força dos sujeitos dentro da cidade 

construída. 

 

Figura 6 – Candango na Candangolândia 

 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal 

 

Na Figura 6 notamos que eram poucas construções. Todas em madeira, 

complementadas por lona. Havia cercas e as vias nem haviam começado a serem asfaltadas. A 

fiação revelava que a vila, que era um dos locais que abrigavam os candangos, já contava com 

energia elétrica.  

Januário trabalhou lá por volta de três meses e ficou desempregado novamente. Logo 

começou a trabalhar com o seu pai, que era da NOVACAP e trabalhava no jardim do primeiro 

aeroporto de Brasília (Figura 7).  

    

Terminei trabalhando um tempão com meu pai. Meu pai era da NOVACAP 

e começou a trabalhar no jardim no jardim, no aeroporto, no primeiro 

aeroporto de Brasília, que era de madeira. Tudo de madeira ainda. Aqui no 

Bandeirante, por exemplo, era de madeira (Januário, março de 2017)  

 

A questão da materialidade é importante para a compressão das narrativas sobre a 

cidade. A utilização do termo “madeira” era enfatizada por Januário como forma de remeter 
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ao passado, ao início de desenvolvimento da cidade. Época em que os recursos para as 

construções de alvenaria eram prioritariamente destinados às construções do centro da capital, 

que deveria ficar pronto para “mostrar” à população que a meta da construção da capital havia 

sido cumprida no prazo determinado. Assim, o uso do termo “madeira” mostra que a 

prioridade do governo eram as construções modernas do centro da capital, os outros fatores se 

tornavam secundários diante delas. 

 

Figura 7 – Primeiro aeroporto de Brasília 

 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Logo depois de perder o emprego como operador e começar a trabalhar no aeroporto, 

Januário foi morar na cidade que abrigava grande parte dos operários, a Cidade Livre. Assim 

como a Vila Operária da Candangolândia e o sítio do Gama, a Cidade Livre era um dos locais 

que abrigavam os operários. Lá ele residia com diversos outros nordestinos que vieram para a 

construção da capital. Esses três locais, na década de 1950, eram reconhecidos como locais 

onde predominante residiam os nordestinos contratados ou que migravam para a construção 

do que seria a cidade de Brasília. Estes locais também eram reconhecidos pelos próprios 

nordestinos como seus lugares, por isso era muito comum que as diferentes práticas 

nordestinas construíssem essa localidade a partir da apropriação deste espaço por estes 

sujeitos. Em que pese que estes locais não foram escolhidos por esta população, mas 

compulsoriamente determinados a eles, pois era ali que os operários deveriam residir, havia o 

entendimento de apropriação deste espaço pelos mesmos. 
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Esse processo de transformação do lugar em espaço e do espaço em lugar é discutido 

por Certeau (2008), que coloca a necessidade de compreender as “maneiras de fazer” do 

praticante, ou seja, o que os sujeitos realmente fazem com o que lhes é imposto. As práticas 

cotidianas permitem com que os sujeitos se reapropriem dos espaços que buscam 

institucionalizá-los. Dessa forma, a compreensão das táticas – da arte do fraco - é de extrema 

relevância para a compreensão dos movimentos cotidianos que transformam os lugares – que 

visam institucionalizar, determinar o uso a ser feito deles – em espaços, constituídos através 

das maneiras de utilizar e combinar, ou seja, do real uso que o praticante faz com aquilo que 

lhe é imposto.  

Foi com seus novos amigos que também moravam na Candangolândia, que Januário 

começou a tocar em bares e casas de diversão. Entretanto, a atividade artística não era a 

principal fonte de renda de Januário, que trabalhava efetivamente como operário da 

construção civil nas obras da construção da cidade de Brasília, assim como seus colegas de 

suas esporádicas apresentações noturnas pelas cidades. 

A Cidade Livre surgiu com um caráter provisório, duraria apenas quatro anos com o 

objetivo de abrigar e dar suporte de elementos básicos para a manutenção da vida dos 

operários que lá habitavam. Também era composta por estruturas de madeira e era “livre” 

porque as atividades lá exercidas eram livres de impostos e taxas. Ou seja, formalmente havia 

um certo “distanciamento” em relação a atuação do Estado. Foi lá que grande parte dos 

candangos se instalaram e era lá tinham seus momentos de lazer e que encontravam meios 

para suprir suas necessidades básicas, como comércio, bares e mercados (SANTOS; 

MORAIS; PANTOJA, 1994). 

  Os quatro anos de Cidade Livre se estenderam por resistência dos moradores que não 

deixaram que os gestores a extinguisse. Ela virou Núcleo Bandeirante e continuou abrigando 

diversos operários que chegaram para a construção da capital, inclusive o Januário, que 

começou a trabalhar no primeiro aeroporto de Brasília. 

Foi a maneira de usar e de combinar (CERTEAU, 2008) dos operários que deu um 

novo caráter ao lugar. Além de seus lugares – como casas e comércios – eles já haviam 

constituído suas relações sociais no local, o que resultou na transformação do lugar 

determinado pelo Estado em outro lugar produzido pelos sujeitos sociais, ou pelos homens 

ordinários, na concepção de Certeau (2008). Foram essas relações que se transformaram em 

resistência à imposição de que a Cidade Livre seria provisória e que acabou dando a ela um 

caráter permanente. Sendo assim, é preciso considerar a relevância da categoria tempo nas 

discussões sobre práticas sociais, quando o debate está no entendimento das relações entre 
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organizações e cidade. Se inicialmente o tempo de duração na cidade era definido 

univocamente pelo Estado, as práticas de resistência de organização dos sujeitos sociais 

transformaram algo perene em permanente. Ou seja, o uso do tempo também foi transformado 

nessa relação em um jogo de estratégias e táticas.  

Como mostra Certeau (2008), as estratégias estão pautadas na manipulação de forças 

dos sujeitos de poder, que dá autonomia para ditar e impor algo. Já as táticas são a “arte do 

fraco”, é a forma que o fraco tem de jogar com o que lhe é imposto, combinando elementos e 

operando golpe a golpe, para reconfigurar as relações de forças e permitir a reapropriação das 

imposições estratégicas (CERTEAU, 2008).  

Essa categoria tempo é relevante para se pensar a relação de Januário com a cidade. 

Em meio ao trabalho na construção civil e as disputas pela cidade, ele ainda continuava a 

tocar sanfona como os amigos. Era uma forma de sociabilidade na Cidade Livre, mas, 

também, de se manter próximo temporalmente ao Piauí, ainda que geograficamente distante. 

A questão da temporalidade é muito relevante para compreendermos e discutirmos as 

práticas de organização. Isso porque, para Certeau (2008), a capitalização da temporalidade é 

o que possibilita a constituição do “próprio”, ou seja, do pertencimento. Portanto, “ficar” no 

local é uma maneira de produzir pertencimento e lugar nos espaços sociais, bem como 

evidenciam as dinâmicas das relações de poder. A criação da Cidade Livre por tempo 

determinado mostrava que mais uma vez os gestores materializavam as relações de poder. 

Queriam novamente delimitar o que operários fariam com a terra que lhes era fornecida para 

morar. Cidade Livre?  

Os sujeitos que chegaram em uma cidade livre de impostos e taxas já viam que sua 

liberdade era contida pelos urbanizadores, não teriam liberdade de escolha entre ficar lá ou ir 

para outro local. O “texto” urbano escrito pelos gestores estava tendo desvios que não eram 

vistos, era a mobilidade “opaca” se formando (CERTEAU, 2008). 

Os candangos mostravam que queriam mais que um terreno provisório, afinal as 

relações sociais que ali se formavam já mostravam que eles queriam muito mais que construir 

uma cidade, eles também queriam seu espaço naquela cidade. Eram eles que faziam com que 

a “cidade-conceito” fosse possível, reconstituindo as linhas e traços do “texto” urbano já 

escrito (CERTEAU, 2008). Novas demandas surgiram com a chegada dos operários na 

Cidade Livre. 

Eles eram subsidiados pelo comércio e estrutura que lá se formaram. As construções 

eram de madeira e o candango, que antes tinha pouquíssimos subsídios para sobrevivência, já 
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contava com uma rede de assistência comercial e ganhava assistência médica. Lá havia de 

tudo, era como uma “Cingapura tupiniquim”
6
 (KUBITSCHEK, 2000).   

O termo “Cingapura Tupiniquim” carrega um tom civilizatório e busca diminuir a 

importância da Cidade Livre e do operário que lá habitava. É como Certeau (2008) destaca 

que modelos narrativos multiplicam e reproduzem cópias de relatos produzidos por sujeitos 

de poder que “ensinam o outro a ser”, que traçam o que a sua existência deve e como deve 

ser. 

Assim, JK ordenou que a NOVACAP começasse a fazer o ordenamento das ruas para 

que lá não virasse favela (KUBITSCHEK, 2000), ou seja, novamente o Estado ocupando os 

espaços de resistência na cidade para a produção e constituição de sua lógica. Com isso, 

surgiram as praças, os bairros residenciais e os setores comerciais. No início do ano de 1957 a 

Cidade Livre já contava com cinco mil habitantes (KUBITSCHEK, 2000).  

O material usado para construção dos alojamentos revela uma dinâmica usada para a 

produção de um lugar. A escolha da madeira não era fruto apenas da falta de materiais de 

construção. Enquanto o centro seria construído em concreto, o local dos operários seria 

construído em madeira, um material mais barato e menos resistente, mas que resistiria pelos 

anos delimitados para a vida na Cidade Livre.  

Os sujeitos “escapavam” o que era imposto pela estrutura dominante da fala, da 

imposição de uma cidade com tempo de duração, e combinavam os estilos, manifestados no 

campo simbólico e de usos (CERTEAU, 2008). Apesar de ter sido dito que os operários 

teriam que sair da cidade em um tempo determinado, a cidade não parava de crescer. Ganhava 

subsídios, comércio e mais habitantes. Com mais recursos as famílias já poderiam migrar para 

ficar perto de seus parentes e novas pessoas chegavam alimentadas pela vontade de melhores 

condições de vida. Os que chegavam aqui já viam que as oportunidades de trabalho iam além 

das obras. 

 

 

Primeiro eu trabalhei nuns bares aí. [...] De lá (da Vila Operária da 

Candangolândia) eu vim pro Bandeirante. Aí já tocava. Comecei a tocar em 

boate, comecei a dar canja, comecei a errar, era novinho, inexperiente. Não 

                                                
6 Cingapura ou Singapura é um país asiático hoje popularmente associado à mistura de povos asiáticos, à sua 

organização e ao comércio diversificado, mas na década de 60 era um país que buscava sua independência e se 

destacava pelas condições adversas de vida, com moradias associadas às favelas. Foi um país que passou por um 

processo de urbanização e divisão planejada do território e que se desenvolveu economicamente ao longo dos 

anos. Os tupiniquins formam um grupo indígena. O termo “tupiniquim” é usado por muitos em tom pejorativo 

para designar um “Brasil que não evoluiu”. 
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tinha experiência nenhuma e de repente já estava tocando com um conjunto 

de bade, não tocava forró não, apesar de eu gostar do forró. Aí depois disso 

eu assumi um parque de diversões de um amigo que era mineiro, de Belo 

Horizonte, já falecido [...]. Eu assumi o conjunto, acompanhava calouros. O 

parque ficava aqui no Bandeirante, em Taguatinga, a gente saía daqui e era 

igual circo (Januário, março de 2017). 

 

Bares, parque de diversões, comércio, assistência médica e outros. As práticas do 

cotidiano faziam com que os sujeitos se reapropriassem do espaço organizado pelas técnicas 

de produção sociocultural. Os jogos estavam sendo produzidos pelos sujeitos sociais 

(CERTEAU, 2008). Um lugar imaginado para suprir as necessidades básicas dos candangos 

já possuía, além do básico, espaços de lazer e de reprodução social. 

Um termo e um receio apontados na fala de JK revelam que os sujeitos sociais que 

constituíam os espaços perturbavam a ordem do lugar planejado. O termo “Cingapura 

tupiniquim” dá a ideia de que a Cidade Livre fugia da lógica da ordem urbanística que 

planejavam, assim os sujeitos de poder consideravam o local desordenado, que remetia a 

padrões de desordem que não se encontrava no Brasil planejado ou governado na época. Eram 

as táticas, as relações e “maneiras de fazer” o cotidiano (CERTEAU, 2008) que desviavam do 

ordenamento planejado. Tais “maneiras de fazer” destoavam tanto do que havia sido 

planejado, que houve o receio de que o local virasse favela. 

 

Os combatentes não carregam mais as armas de ideias ofensivas ou 

defensivas. Avançam camuflados em fatos, em dados e acontecimentos. 

Apresentam-se como os mensageiros de um “real”. Sua atitude assume a cor 

do terreno econômico e social. Quando avançam, o próprio terreno parece 

que também avança. Mas, de fato, eles o fabricam, simulam-no, usam-no 

como máscara, atribuem a si o crédito dele, criam assim a cena de sua lei. 

[…] A fabricação de simulacros fornece assim o meio de produzir crentes e 

portanto praticantes. Esta instituição do real é a forma mais visível de nossa 

dogmática contemporânea. É também a mais disputada entre partidos. Ela 

não comporta mais um lugar próprio, nem cátedra nem magistério. Código 

anônimo, a informação inerva e satura o corpo social. Desde a manhã até a 

noite, sem pausa, histórias povoam as ruas e os prédios. Articulam nossas 

existências ensinando-nos o que elas devem ser. […] A vida social 

multiplica os gestos e os comportamentos impressos por modelos narrativos; 
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reproduz e empilha sem “cessar” as cópias dos relatos. (CERTEAU, 2008, p. 

260) 

 

A preocupação de JK com a formação de favelas mostra, além do planejamento total 

da construção da capital, a disseminação do “real”, do que seria o melhor para o 

planejamento. Na cidade planejada por JK não podia haver brechas para a criação 

desordenada de espaços informais e a resolução do problema foi o ordenamento prévio do 

lugar. Aos operários não era dado o direito de escolher como se organizariam, pois, o “melhor 

para eles” já havia sido pensado não só pelos sujeitos que planejavam, mas pela sociedade que 

já havia enraizado atribuído um caráter negativo à formação de favelas por causa da difusão 

de tal discurso. A ordem ditada pelo sujeito de poder era mais forte do que a “desordem” do 

fraco. Desordem? O momento destacado por JK revelava que a forma que os sujeitos 

ordinários se organizavam não “cabiam” no “texto” urbanístico (CERTEAU, 2008). 

  

“[…] reminiscências de corpos plantados na linguagem ordinária e 

balizando-a, como pedrinhas brancas na floresta dos signos. […] “Existem” 

em toda parte essas ressonâncias de corpo tocado, como “gemidos” e ruídos 

de amor, gritos que vão quebrando o texto que farão proliferar em torno de 

si, lapsos enunciativos em uma organização sintagmática de enunciados. […] 

Esses lapsos de vozes sem contexto, citações “obscenas” de corpos, ruídos à 

espera de uma linguagem, parecem certificar uma “desordem” secretamente 

referida a uma ordem desconhecida, que existe o outro” (CERTEAU, 2008, 

p. 235) 

 

O governo agia de forma a organizar aqueles operários. O lugar próprio, a força que o 

governo tinha fazia com que o seu poder sobre o fraco, sobre o homem ordinário, ganhasse 

forma. E com o poder do governo aparecia a resistência . Essa segregação se torna visível que 

além do medo da formação de favelas, mais uma vez os gestores demarcaram o ordenamento 

das ruas. A Cidade Livre ganhou um novo formato físico - com praças, bairros e ruas 

demarcados. 

Os operários se revezavam em três turnos nas obras e ao final da jornada de trabalho 

voltavam para casa (SANTOS; MORAIS; PANTOJA, 1994). Grande parte da construção de 

Brasília foi subsidiada pela Cidade Livre, já que era lá que se concentrava a vida dos 

operários. A capital já estava sendo construída além das suas estruturas planejadas. Os 
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operários moravam longe do centro que estavam construindo e tinham necessidades pessoais 

que o governo não supria. Logo se organizaram para suprirem essas necessidades.  

Em meio ao sofrimento do povo nordestino por causa da grande seca do Nordeste no 

início de 1958 e ações que buscavam diminuir o problema, as obras na capital não cessavam 

(KUBITSCHEK, 2000). Mais nordestinos vinham para a capital fugindo da seca. Cinco mil 

flagelados chegaram em Brasília e foram se distribuindo pelo lugar (KUBITSCHEK, 2000). 

Eram inúmeras pessoas que chegavam e passavam a viver em situação precária em um lugar 

que já contava com um comércio e com moradores instalados. Eles alojavam-se ao longo da 

Avenida W3, nas proximidades da Cidade Livre e ao longo da rodovia Brasília-Anápolis 

(KUBITSCHEK, 2000; SILVA, 2006).   

Alguns moradores que estavam instalados na Cidade Livre se mostravam a favor da 

liberação de licenças para construção naquele lugar, muitos deles estimulavam a permanência 

dos retirantes pois lucravam com o consumo deles no local. Com o temor da favelização, a 

NOVACAP organizou a transferência dos moradores para outro lugar. Os imigrantes se 

mostravam resistentes e houve um grande esforço e muito trabalho para transferi-los. Com a 

preocupação dos gestores na formação de favelas, os trabalhos foram acelerados e em dez dias 

cerca de quatro mil pessoas estavam instaladas na primeira cidade-satélite oficial do Distrito 

Federal, Taguatinga (KUBITSCHEK, 2000, SILVA, 2006). 

 

“Se o delinquente só existe deslocando-se, se tem por especificidade viver 

não à margem, mas nos interstícios dos códigos que desmancha e desloca, se 

ele se caracteriza pelo privilégio do percurso sobre o estado, o relato é 

delinquente. […] Resta saber, naturalmente, que mudanças efetivas produz 

em uma sociedade essa narratividade delinquente. Em todo caso, pode-se de 

antemão dizer que, em matéria de espaço, essa delinquência começa com a 

inscrição do corpo no texto da ordem. […] com essa enunciação focalizante 

o espaço surge de novo como lugar praticado” (CERTEAU, 2008, p. 198) 

 

 Os nordestinos que migraram fugindo da seca chegaram em Brasília e alteraram a 

ordem do lugar. Ficaram dispersos e em condições precárias. Seus corpos inscritos na cidade 

tinham uma presença forte que provocava e alterava a ordem do lugar. Eram os delinquentes 

(CERTEAU, 2008), os que imprimiam suas práticas apoiadas pelas suas condições de vida 

naquele novo lugar. Taticamente (CERTEAU, 2008) eles ocupavam lugares que lhes cabiam 
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naquele contexto, a rua ganhava um novo significado na cidade, o que era contra o 

ordenamento dos gestores, que logo buscaram uma forma de controlar a situação.  

 Os gestores novamente estavam preocupados com a formação das favelas. Com a 

necessidade de resolver logo o “problema”, a transferência dos imigrantes foi feita 

rapidamente e de forma precária. Nada poderia “sair do lugar” na cidade-conceito. Taguatinga 

instalara os retirantes mas ainda não possuía infraestrutura para recebê-los. Dessa forma, a 

NOVACAP logo providenciou obras e serviços para supriras necessidades. Em seis meses, já 

no início de 1959, Taguatinga já estava construída e em atividade (KUBITSCHEK, 2000, 

SILVA, 2006).  

 A Figura 8 mostra o trajeto de Brasília a Ceilândia (B) passando por Taguatinga (A). 

A distância de Brasília a Taguatinga (A) é de 23 km e de Taguatinga (A) a Ceilândia (B) é de 

aproximadamente 6 km. Ao todo, o percurso de Brasília a Ceilândia é de 26 km. 

 

 Figura 8 – Mapa do Distrito Federal 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

 

 Foi nessa nova cidade cheia de nordestinos que surgiu, ainda nos anos 60, um dos 

maiores espaços de forró da época, o Forró do Nino (FRANSCISCO, 2012). O evento, que já 
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não existe nos dias de hoje, acontecia em um casarão em Taguatinga Sul e reunia mais de mil 

pessoas todo final de semana (FRANCISCO, 2012). Lá se apresentavam trios formados no 

Distrito Federal e nomes de peso do forró, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e 

Marinês e sua gente (FRANCISCO, 2012). Além do Forró do Nino, o Parque Vira Vira (que 

era itinerante e também passou por Taguatinga), promovia shows de calouros, que dentre os 

diversos ritmos (como bolero e salsa) tinha os adeptos ao forró pé de serra (FRANCISCO, 

2012). Os eventos eram algumas das dinâmicas cotidianas que conferiam à nova cidade 

costumes dos que lá habitavam. 

 É possível notar que a Cidade Livre não era considerada cidade-satélite. Formalmente, 

a primeira cidade-satélite foi Taguatinga. Os governantes tinham outros objetivos de 

ordenamento e a Cidade Livre havia nascido livre de taxas e impostos, com prazo para ser 

extinta, não era formalmente considerada cidade. Era o “não-lugar” que se constituía pelo 

espaço daqueles que lá habitavam. 

Em 11 de março de 1957, encerravam-se as inscrições para o projeto do Plano Piloto e 

no dia 15 de março do mesmo ano a comissão julgadora, composta por 26 membros, escolhia 

quatro projetos (dos vinte e seis inscritos) que preenchiam os critérios apontados por eles. No 

dia 16 de março de 1957 o projeto de Lúcio Costa foi anunciado como vencedor do concurso 

(SILVA, 2006). 

Buscando dar “conforto espiritual” aos moradores, JK escolheu a data de 3 de maio de 

1957 para a celebrar a primeira missa da capital. Inúmeros visitantes vieram para Brasília 

participar do momento, que contou com quinze mil pessoas (KUBITSCHEK, 2000). 

A “cidade-conceito” ganhou seu projeto no início de 1957, quase na mesma época que 

foi celebrada a primeira missa oficial da capital, que tinha o objetivo de dar “conforto 

espiritual” aos habitantes. A normatização surgia com um projeto detalhado sobre o que viria 

ser Brasília, que já estava planejada no papel. Mas, não só o papel determinava o que 

estrategicamente queriam que fosse o lugar planejado, o “conforto espiritual” fornecido com 

uma missa cristã também revelava que o corpo do sujeito seria individualizado, submetido a 

uma norma social que já não é palpável. O poder mais uma vez emergia submetendo 

estrategicamente o corpo do sujeito a uma norma social em face das diferentes religiões 

presentes no cotidiano (CERTEAU, 2008; FIGUEIREDO, 2015). 

 A um ano da inauguração, mesmo com o ritmo acelerado das construções, ainda 

faltava muito para ser feito. E com a proximidade da inauguração, os problemas se revelavam: 

“Não se pense que tudo, em Brasília, ocorria sem problemas, e que bastava que uma ordem 
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fosse dada para que logo fosse dada para que logo passasse a ser executada” (KUBITSCHEK, 

2000, p. 276). 

 No dia 20 de abril de 1960, os edifícios acabados compunham as superquadras 

residenciais, as largas avenidas e os trevos imprimiam dinamismo ao tráfego 

(KUBITSCHEK, 2000). O Eixo Monumental estava acabado e os prédios da Praça dos Três 

Poderes estavam visualmente surpreendentes (KUBITSCHEK, 2000). Brasília já contava com 

uma população de quase cem mil habitantes e sessenta mil candangos haviam tornado aquela 

inauguração possível (KUBITSCHEK, 2000). A figura dos inúmeros operários que ganharam 

o tom avermelhado da poeira deu lugar à figura de visitantes e operários prontos para a 

inauguração da capital. À meia noite o sino de bronze ressoou, anunciando a inauguração da 

nova capital (KUBITSCHEK, 2000). 

 Na data da inauguração de Brasília, as principais vias e construções ao longo do trajeto 

que levariam os visitantes ao centro estavam prontas, mas ainda havia muito a ser feito 

(KUBITSCHEK, 2000). Os gestores conseguiram fazer uma inauguração pomposa e cheia e 

simbolismos. No mesmo dia todos ocupavam o mesmo local, mas em dimensões diferentes. A 

“cidade-conceito” era inaugurada e possuía uma arquitetura diferente e moderna. 

 Onze anos após a inauguração de Brasília, ocupações no centro do Planalto Central 

voltaram a perturbar os gestores. O medo da “favelização” fez com que surgisse a Campanha 

de Erradicação das Invasões – CEI e uma nova cidade satélite surgiu, Ceilândia 

(ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, 2017). A disseminação do “real” pelos 

gestores da época continuava mostrando que o lugar planejado não podia ter brechas para a 

criação desordenada e assim, tudo na capital seguia como planejado. Mais uma vez, a forma 

que os sujeitos ordinários se organizavam não “cabiam” no “texto” urbanístico (CERTEAU, 

2008). Assim, a cidade ganhou construções, ruas delimitadas (ainda sem asfalto) e energia 

elétrica, como podemos ver na Figura 8. 

 Na Figura 8 podemos ver construções de madeira e ruas sem asfalto. O processo de 

criação da cidade foi rápido, visando a transferência dos moradores de invasões. A cidade, 

assim como as outras que tiveram, no início, construções de madeira, cresceu e ganhou novas 

construções, como pode ser visto na Figura 9.  

 

 

 

 

 

http://www.ceilandia.df.gov.br/
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Figura 9 – Início de Ceilândia 

 

Fonte: Administração Regional da Ceilândia 

 

 A Figura 9 mostra os preparativos para o Maior São João do Cerrado, que é, de acordo 

com os organizadores, a maior festa junina fora de época do país. O evento que remete à 

cultura nordestina acontece anualmente na Ceilândia.  

 

Figura 10 – Preparativos para o Maior São João do Cerrado 

 

Fonte: Administração Regional da Ceilândia 
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 A cidade ganhou em 1986 uma edificação projetada por Oscar Niemeyer para 

homenagear a comunidade nordestina do Distrito Federal, a Casa do Cantador (FIGURA 10). 

O local, que recebeu Luiz Gonzaga em sua festa de inauguração (FRANSCISCO, 2012), é 

referência em cultura popular no Distrito Federal e foi estrategicamente colocado próximo à 

população nordestina. 

 

 Figura 11 – Casa do Cantador 

 

Fonte: Administração Regional da Ceilândia 

 

 A Brasília inaugurada em 1960 passou por várias transformações e em 1980 já possuía 

uma nova forma. Vinte anos após a sua inauguração o Januário ainda morava na cidade que 

havia se transformado um símbolo de resistência, agora com sua família. A Cidade Livre com 

tempo de vida determinado virara Núcleo Bandeirante, ganhou novos contornos urbanos com 

as construções de alvenaria e já era considerada cidade-satélite (SANTOS, MORAIS e 

PANTOJA, 1994). 

 Na mesma época, a alguns quilômetros de distância do Núcleo Bandeirante, se 

instalava na Asa Norte com sua família Virgulino Gonzaga.  

 

Eu nasci em Recife, Pernambuco, e vim pra cá aos cinco anos de idade. 

Então perdi muita coisa do Nordeste e não absorvi, na verdade. Mas muita 
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coisa também veio com a minha mãe e com o meu pai, que também são 

nordestinos. [...] Meu pai é de João Pessoa e minha mãe é de Cabaceiras, na 

Paraíba também. Então alguns costumes do Nordeste foram mantidos na 

nossa educação, dentro de casa. Comer cuscus de manhã, comer macaxeira. 

Alguns hábitos vieram, claro, fazer bolo de macaxeira. Enfim, o que tenho 

de vínculo mais forte com o Nordeste hoje é isso. Foram essas transmissões 

do meu pai e da minha mãe. Eu fui criado em Brasília como qualquer criança 

em Brasília nos anos 80” (Virgulino Gonzaga) 

 

 Diferente de Januário, que permaneceu no Núcleo Bandeirante, Virgulino Gonzaga 

morou em diferentes lugares do Distrito Federal. Morou por dez anos na Asa Norte, cerca de 

17 anos no Cruzeiro e depois foi morar em Sobradinho, onde mora há 4 anos. 

 A Asa Norte é parte de Brasília. O Cruzeiro e Sobradinho são duas das 24 cidades-

satélites que compõem o Distrito Federal. Lugares diferentes que carregam a estratégia 

(CERTEAU, 2008) em diversos contextos, como em seus endereços. Todas as cidades-

satélites citadas são logicamente endereçadas, como exemplo: Avenida Central, 2ª Avenida ou 

3ª Avenida no Núcleo Bandeirante; Superquadra Sul (SQS) ou Superquadra Norte (SQN) em 

Brasília; Quadras numeradas no Cruzeiro Novo, no Cruzeiro Velho e em Sobradinho. 

Estrategicamente endereçados, os lugares são reinventados pelas táticas de seus habitantes. 

 Dois desses habitantes ajudam a contar como as estratégias impostas foram 

taticamente reinventadas ao longo do tempo: Januário e Virgulino Gonzaga, dois nordestinos 

com perfis diferentes. O primeiro chegou de Oeiras, no Piauí, aos dezoito anos tomou a 

decisão de vim para o Centro-Oeste para trabalhar nas construções. O segundo, de Recife, 

chegou criança acompanhando os pais. 

O primeiro se instalou e permaneceu na antiga Cidade Livre, feita para abrigar os 

operários. O segundo se instalou no Plano Piloto já construído e com construções acabadas 

que foram acompanhadas pelo primeiro. 

 Cotidianos distintos, épocas distintas, chegadas distintas e, consequentemente, jogos 

distintos. As “maneiras de usar”, ou seja, as práticas cotidianas de cada um contribuíram para 

a produção do espaço da “Brasília-conceito” (CERTEAU, 2008). Seus jogos e falas revelam 

dois sujeitos diferentes, mas que além do vínculo com o Nordeste, possuem em comum a 

qualidade de praticante que, com maneiras táticas, jogam, desviam e reconfiguram as relações 

de poder estrategicamente produzidas (CERTEAU, 2008) pelo mesmo objeto: o forró pé de 

serra. A próxima seção é composta por uma discussão a respeito das práticas e dos espaços 
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adotados antes, como se modificaram ao longo do tempo e suas implicações na disseminação 

do ritmo do forró pé de serra em Brasília. 

 

7 “DA MADEIRA À ALVENARIA”: DIFERENTES MOMENTOS IMPLICAM EM 

DIFERENTES PRÁTICAS  

 

As relações entre as práticas e o cotidiano das estruturas sociais em diferentes 

momentos da história mostra que, a partir de uma perspectiva filosófica, as práticas cotidianas 

formam a base da constituição do mundo social. Dessa forma, são as “maneiras de fazer”, ou 

seja, o real uso que o sujeito faz com o que é imposto, subsidiam a análise do cotidiano. A 

partir dos relatos selvagens podemos compreender como os sujeitos sociais se reapropriam do 

que lhes é imposto, formam e modificam os espaços (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011; 

CERTEAU, 2008).  

A partir dos relatos dos sujeitos podemos compreender como as ações humanas, os 

arranjos materiais e os elementos não humano (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011) atuam na 

constituição dos espaços da cidade (CERTEAU, 2008). Dessa forma, a organização, deixa e 

ser entendida como uma estrutura delimitada “estrategicamente” (CERTEAU, 2008) para a 

concepção de um lugar de trabalho e passa a ser compreendida como a produção de diferentes 

espaços (que também engloba o lugar de trabalho) a partir de processos organizativos 

(COSTAS, 2013; MENDES; CAVEDON, 2013; GOLSHORKI et al., 2010; SANDBERG; 

DALL’ALBA, 2009). 

  São os processos organizativos das práticas dos dois sujeitos de pesquisa, Virgulino e 

Januário, que possibilitam a compreensão da produção dos diferentes espaços que emergiram 

na cidade planejada ao longo do tempo. Dessa forma, a cidade de Brasília é compreendida 

pelos processos organizativos praticados por esses dois sujeitos (os praticantes) que, a partir 

de um mesmo objeto – o forró pé de serra – e em diferentes momentos da história, 

contribuíram para a produção do cotidiano na vida social. 

 Assim, a primeira seção foi construída buscando resgatar a vida cotidiana da cidade 

nos seus primórdios a partir do saber social de quem viveu o momento, foi um resgate do real 

uso que foi feito da cidade estrategicamente planejada (CERTEAU, 2008). A segunda seção 

trouxe elementos que diferenciava os dois sujeitos de pesquisa. A construção das diferenças 

presentes na temporalidade e no caráter social dos dois revela que novas “maneias de utilizar” 

emergiram e formam a base da construção desse novo cotidiano (FELDMAN; 

ORLIKOWSKI, 2011; CERTEAU, 2008). 
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 Na próxima seção apresentarei mudanças nas práticas ao longo do tempo e 

apresentares novas práticas que surgiram a partir dos relatos dos sujeitos. Essa apresentação 

será a base para compreensão do cotidiano mais recente, que será discutido na próxima seção. 

 

7.1 PRÁTICAS DO FORRÓ PÉ E SERRA DE ANTIGAMENTE E PRÁTICAS ATUAIS, A 

BASE DE ANÁLISE DO COTIDIANO RECENTE 

 

De acordo com a Teoria das Práticas, é necessário ir além dos conceitos que enfatizam 

as práticas tradicionais de gestão enfatizando outros aspectos da vida cotidiana que 

constituem os processos organizativos e transcendem uma visão gerencialista e instrumental 

das organizações. Partindo do princípio de que a realidade social é fundamentalmente 

formada pelas práticas e o mundo social é construído pelas ações humanas, arranjos materiais 

e pelos não humanos (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011), podemos dizer que as maneiras de 

fazer, ou seja, o real uso que se faz com o que é imposto, que produzem o cotidiano 

(CERTEAU, 2008).  

Não podemos definir uma organização a priori, ou seja, pelo seus limites físicos, 

simbólicos ou discursivos. As organizações devem ser compreendidas como elas acontecem 

em diferentes contextos (SCHATZKI, 2006). Por não serem entes permanentes, as 

organizações devem ser compreendidas como processos organizativos das práticas que podem 

se configurar em diferentes formas e lógicas de ação. São “maneiras de fazer” o cotidiano, 

que é produzido histórica, social e temporalmente, e que elucidam os espaços, que se 

caracterizam por ser o local onde emergem as relações de força e os jogos cotidianos de 

rapropriação (CERTEAU, 2008). 

Assim, o contexto no qual a prática ocorre, conforme proposto por Schatzki (2006), 

corresponde à ideia de espaço proposta por Certeau (2008). As práticas não são observadas 

com foco em delimitações espaciais geográficas, e sim pelas forças que nelas se inserem e que 

dão significados aos modos de usos, o que inclui as próprias organizações como processos 

constituídos por práticas que as produzem assim como produzem as cidades que elas habitam. 

Dessa forma, as origens dos sujeitos e suas épocas de atuação (contextos sociais) são a 

base para a compreensão da realidade social vivida e constituída de cada um e da 

compreensão dos usos (práticas) que fazem do seu meio social. Tal compreensão, por sua vez, 

amplia a visão sobre a constituição dos espaços da cidade, atribuindo temporalidade (o que 
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era antes e o que se tornou), mostrando as novas necessidades e usos que emergem em 

diferentes contextos e realidades sociais.  

Então uma simbiose se forma: os espaços da cidade influenciam as práticas cotidianas 

dos sujeitos e tais práticas influenciam na formação dos espaços da cidade. É importante 

termos em mente que tanto a cidade quanto as práticas são mutáveis, portanto não podemos 

pré definir um modelo. Mas, definindo um ponto de partida para a análise e pensando que um 

influencia diretamente o outro, podemos elucidar alguns pontos de influência no processo de 

formação da cidade e de praticantes.  

Como Januário e Virgulino viveram em épocas e contextos diferentes, a atuação dos 

dois diante de um mesmo ritmo em diferentes momentos, além de reforçar o caráter de 

resistência do forró pé de serra, dão base para compreender as diferentes formas com que 

atuam e atuaram, bem como os diferentes usos que fizeram e fazem dos elementos da música 

e do forró pé de serra em uma cidade estrategicamente planejada. 

Ambos possuem músicos na família, mas enquanto a música começou como um 

passatempo para Januário, que deu os seus primeiros acordes na sanfona recém comprada do 

seu pai, para Virgulino a música começou com a era do rock em Brasília.  

 

Eu estou aqui desde 58. Ele (seu pai) tinha uma sanfoninha e eu já era 

pandeirista, ritimista. Aí cheguei lá, ainda não estava trabalhando, não tinha 

arrumado emprego, e comecei a mexer no instrumento e comecei a tocar 

sozinho. O “velho’ (pai) tocava, mas ele não desenvolveu porque ele tocava 

no instrumento de botão, que lá eles chamam de “sanfona de 8 baixos”. É 

tudo de botão, tanto na esquerda quanto na direita, e ele comprou de teclas e 

não desenvolveu (Januário).  

 

Eu fui criado em Brasília como qualquer criança em Brasília nos anos 80.  

Passei pelo rock, toquei rock, toquei guitarra. Porque acho que também faz 

parte da formação de uma pessoa mesmo. Gostar de rock é bom. Toquei 

rock, viajei, lancei CD com um grupo,..., foi de 1996 a 2001. Então aí em 

2001, exatamente em 2001, eu comecei a tocar viola caipira e aí me 

aproximei muito da música regional em função disso (Virgulino Gonzaga) 

 

Isso mostra que Januário, aos 18 anos e recém-chegado nas construções para trabalhar 

e rodeado de outros nordestinos que também trabalhavam nas obras, tinha ao seu alcance a 

música da sua terra de origem. No contexto de acampamento em que os operários viviam, 



88 

 

 

 

com poucos recursos, podemos imaginar que não havia diversidade de opções para diversão e 

consumo de outros tipos de música, senão os ligados aos contextos de origem dos sujeitos que 

ali habitavam, que por sua vez tinham vivenciado e constituíam cotidianos semelhantes. Esse 

fator explica e é explicado pelo primeiro instrumento que Januário teve contato no Planalto 

Central. Ele que já havia tido contato com o pandeiro, naquele contexto tinha a sanfona – 

instrumento que remete ao Nordeste – como forma de passatempo. 

Quando chegou nas construções da capital, começou a viver em uma outra estrutura. 

Com maior quantidade de operários começando a constituir seus espaços e fazendo daquele 

lugar seus espaços para viver, ruas, praças, comércio e casas de diversão começaram a tomar 

forma e Januário começou a tocar ritmos associados aos bailes da época, como bolero e salsa. 

Quando saiu das obras da rodovia e foi morar mais próximo do centro que ajudou a construir, 

novas opções de lazer e novos ritmos foram incorporados ao seu cotidiano. 

Já Virgulino com seus 18 anos de idade, experimentou a era do rock em Brasília. 

Como sempre morou próximo do centro nos seus primeiros anos de Brasília, viveu em meio a 

uma estrutura física bem definida e habitada por pessoas de classes mais altas de diferentes 

lugares do país. Vivendo sua adolescência nos anos 90, com maior diversidade de meios de 

comunicação e mais agilidade na disseminação da informação, ritmos e costumes vindos de 

outros países chegavam à capital rapidamente, entre eles o rock. Virgulino tocando rock, e 

depois de 5 anos começou a experimentar viola caipira.  

Dessa forma, em pouco tempo se inseriu em um contexto musical significativamente 

distinto do rock. Enquanto o rock tinha origem internacional e era mais acessado por classes 

mais altas, a música regional era brasileira do interior. Mas se os meios de comunicação em 

massa priorizavam a divulgação da música do momento, o rock, como Virgulino iniciou na 

viola caipira? 

 

A viola foi exatamente no momento que eu comecei a estudar na Escola de 

Música. Eu já tocava, mas muita coisa intuitiva, de revistinha que aprendi a 

tocar. Mas o estudo mesmo foi com a viola na Escola de Música. Eu entrei 

em 2001 (Virgulino Gonzaga) 

 

Na cidade em construção não haviam tantos centros de ensino como na cidade 

construída. Além disso, diante de diferentes realidades sociais, o acesso a diferentes tipos de 
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centros de ensino também se destaca. O Plano Piloto concebido para abrigar o complexo 

cultural, já tinha formas definidas e entre elas diferentes centros de ensino (como escolas, 

escola de música, universidade). Esse contexto é diferente da realidade social vivida por 

Januário, que foi ver a primeira escola a ser construída anos depois de sua chegada à capital. 

Essas diferentes realidades ajudam a explicar a forma que cada um aprendeu a tocar. 

Enquanto Januário aprendeu com métodos informais
7
, Virgulino teve acesso a escolas com 

estruturas muito bem definidas. Além disso, podemos destacar a atuação da Escola de Música 

como um ambiente que inserido no Plano Piloto cultiva as raízes da música brasileira e as 

dissemina entre os alunos mais jovens. Essa prática contribui para a manutenção da música de 

raiz brasileira em gerações futuras. 

Januário, ao contrário de Virgulino, começou a tocar sozinho no instrumento do seu 

pai. Além disso, suas habilidades já adquiridas como pandeirista e ritmista o ajudaram com o 

aprendizado da sanfona. Januário destaca que mesmo sem experiência começou a tocar em 

conjuntos e também começou tocando outros ritmos. 

 

Desde menino que eu acompanho o astro do forró, que era o Gonzagão, o rei 

do baião. Aí dali eu comecei a desenvolver e fui aprendendo mais músicas, 

aumentando o repertório, “um, dois, três, quatro”, e de repente estou tocando 

com os candangos lá na Candangolândia, na Vila Operária. A gente morava 

em um alojamento lá. Aí eu comecei a tocar, a partir de lá comecei a 

trabalhar com eles também. Primeiro eu trabalhei em uns bares aí, lá na 

estradas e rodagens eu já era operador de máquinas pesadas, tratorista. Bem 

novinho, eu tinha uns 17, 18 aos ainda. ... Aí de lá eu vim para o Bandeirante 

e já tocava. Comecei a tocar em boates, comecei a dar canja, comecei a errar, 

era novinho, inexperiente. Não tinha experiência nenhuma e de repente já 

estou tocando com conjunto. E não tocava forró, apesar de gostar do forró 

(Januário). 

 

As diferentes realidades dos sujeitos revelam a forma econômica que se ligaram à 

música: enquanto Januário sempre manteve um emprego secundário, Virgulino diz que 

sempre viveu de música.  

                                                
7
 Destaco que o uso da palavra informal expressa unicamente o sentido de não estar inserido em uma escola 

regular, com conteúdos programáticos, estruturas e métodos de ensino pré-definidos. Os ambientes de 

aprendizagem “informais” também possuem suas práticas e formas de organizar, apenas não seguem o padrão 

regular de ensino. 
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Eu trabalhei no aeroporto até me aposentar. Trabalhava de dia e tocava a 

noite. Nesse tempo eu tocava na boate que chamava ZBM, Zona de Baixo 

Meretrício. Mas era assim de gente, não tinha diversão nenhuma em Brasília. 

E tinha o parque de diversão também. Era bem feitinha a boate, parecia de 

construção definitiva. Era o operariado e o pessoal vinha do Plano Piloto, de 

tudo quanto é canto. Naquela época tinha pouca mulher em Brasília ainda, 

era mais homem né. A gente tocava tudo, forró, baião, mas não era 

propriamente forró. Hoje não, hoje já tem o forró em si. Inclusive a nossa 

associação é toda de forrozeiros, chamado forró pé de serra. Hoje todo 

mundo toca forró, o sertanejo está se misturando com o forró, o forró 

universitário, o Falamansa (Januário). 

 

Eu sou músico, né. Então eu vivo da música em vários campos da música. 

Eu toco viola, eu lanço disco, eu viajo, eu faço meus shows. Já visitei nove 

países, três continentes, já lancei três discos e também tenho um programa 

na Rádio Nacional todo sábado, ... , aonde eu também divulgo parte dessa 

pesquisa que eu tenho com discos, tenho o Forró de Chamego. Então eu vivo 

em função da música mas fazendo várias coisas (Virgulino Gonzaga).  

 

De fato, Januário como operário havia tido uma direção traçada pelos governantes mas 

buscou “desviar a rota” e traçar o seu próprio caminho. Trabalhou na NOVACAP até se 

aposentar e conciliou os dois empregos. Virgulino pôde estudar música, conviveu com 

músicos e artistas do centro da capital e se estabeleceu no campo musical, fazendo sele sua 

única fonte de renda.  

Além disso, a forma de fazer música do início da carreira de Januário revela que no 

início de Brasília não havia muitas opções de lazer, e em um ambiente de obras, 

majoritariamente composto por homens, o ambiente de “diversão” era em “Zonas de Baixo 

Meretrício”, nas quais os homens buscavam mulheres. Esses lugares ficavam nas Cidades 

Satélites e, no caso da ZBM, por ser um lugar ocupado por pessoas de diferentes locais do 

Distrito Federal, inclusive de classes mais altas, tinha aspecto de “construção definitiva”. 

Diante da atuação musical de Januário e Virgulino, é importante saber como se deu o 

processo de reprodução dos seus trabalhos.  



91 

 

 

 

 

Eu conheci o próprio Valdir Azevedo, toquei Brasileirinho pra ele. E eu 

toquei em conjunto e depois forró. Hoje eu estou só com o forró regional, a 

música regional, o folclore também. O baião, xote, marcha, frevo. E aí a 

gente toca mais em festa junina, em período junino. Toquei em carnaval 

também porque eu canto carnaval. E além de cantar eu componho. No 

carnaval eu toquei no Teatro Nacional, em vários clubes aí (Januário).  

 

Além do forró, do bolero e da salsa, Januário tocou no carnaval. Na época em que 

estava ativo, Januário via muitas oportunidades na cidade. Havia muito campo, pois, a cidade, 

que já tinha lugares definidos, ainda estava constituindo seus espaços. Na época da Ditadura 

Militar Januário tocou em bailes comandados por um estabelecimento que pertencia a um 

sargento do exército, que também tocava acordeon. 

 

Depois que entrei no Trio Paranoá toquei em festas juninas. Brasília não 

tinha muita diversão naquele tempo, era uma cidade se formando. Hoje é 

uma cidade enorme. O forró veio depois. Eu toquei no Forró do João (nome 

fictício), na estrada parque Taguatinga, que era um barraco enorme e era um 

restaurante, era uma churrascaria. Era de um sargento que veio na época da 

revolução de 64, da Ditadura Militar. Ele era sargento e tocava arcodeon 

também. ... E aí toquei lá, toquei na Lapa, toquei no Amore Mio, toquei no 

Asa Branca - na Asa Norte, fora os clubes de outras cidades. Toquei no 

Gama - na Casinha da Roça, no Ranchinho – e em outros lugares em outras 

cidades satélites: São Sebastião, Taguatinga, L Norte (Ceilândia), M Norte 

(Ceilândia), Ceilândia mesmo. Aí depois que entrei no trio não parei mais. 

Toquei na Rádio Nacional e nós gravamos o primeiro LP na época. Na época 

a gente estava tocando na Rádio Planalto, que tinha um amigo que era 

locutor e ele tinha um programa de forró aos domingos que tinha uma 

audiência violenta. [...] Hoje misturou muito, é pagode é samba, é reggae, é 

rap, é não sei o que lá, é muita coisa (Januário). 

 

Januário destaca que hoje tudo se misturou e hoje temos acesso a diversos ritmos 

musicais. E, diante dessa variedade musical, o campo começou a ficar escasso. Além disso, 

pela falta de informação de como o meio funcionava, perdeu uma oportunidade de divulgação 

do seu trabalho. 
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Antes não tinha dificuldade. Inclusive o primeiro LP que eu gravei através 

da Rádio Planalto, desse rapaz que era locutor do programa, ... , era 

cearense. E até na época quem gravou a gente, comprou a fita, nós gravamos 

na 310, num estúdio. O cara veio, pagou a fita, teve a despesa que na época 

era dez mil, dez milhões, era uma fração onde os números aumentavam 

muito. O dinheiro não valia muito mas o número sim. Aí ele pagou e depois 

eu encontrei com ele e ele queria mandar 500 cópias para vender em 

consignação. Eu não tinha memória pra saber o que era aquilo. Consignação 

é você pegar uma coisa do outro, vender e pagar depois, ir pagando aos 

poucos. Eu não sabia, disse “eu não vou pagar esse cara. Eu sou um cara 

direito, né. E disse ‘eu não vou pagar esse cara não’”. Ele ligou para a esposa 

dele em São Paulo, ... , e o nosso LP estava vendendo muito. Eu não tinha 

experiência nenhuma não aceitei, cheguei aqui em casa de noite e liguei do 

telefone fixo daqui para São Paulo desautorizando a venda do LP. Inclusive 

ia fechar o meu caminho na gravadora por causa disso e não ganhei dinheiro 

(Januário). 

 

Januário gravou um disco e teve a oportunidade de reproduzi-lo em massa e não 

autorizou a venda em massa por receio de ser lesado. O contato musical com o meio não foi 

suficiente para que pudesse se desenvolver em aspectos de produção. Isso porque as 

informações e divulgação de oportunidades estavam concentradas no centro da capital (rádio, 

Teatro, Nacional, secretarias de governo). Dessa forma, mais uma vez a proximidade com o 

centro revela o volume de oportunidades com o campo musical.  

Já Virgulino, que teve esse contato com o centro e com centros de ensino formais, 

desenvolveu parcerias, redes de contato, gravou discos e busca reproduzi-los. Como detalha 

em seu site pessoal, formalmente Virgulino gravou 3 discos, teve participação em seis discos 

de projetos de outros músicos e já viajou para países da Europa, África, América do Norte e 

Sul divulgando a sua música. Recentemente (em 2017) chegou de uma turnê na Europa, na 

qual divulgou o Forró de Chamego. 

 Todas as dicototmias anteriores também estão relacionadas à idade, principalmente 

ligada ao contexto em que viveram a juventude. Mas a idade também revela interferir 

fisicamente quando Januário mostra um tom saudosista do passado e revela que já não 

consegue ter a mesma atuação que tinha pela idade. 
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Hoje eu já estou parando porque a idade chegou. Estou com quase 80 anos, 

76, 77 anos. Mas eu ainda toco, Faço parte de uma associação até hoje 

(Januário). 

 

Já Virgulino é mais jovem, tem quase 40 anos, e ainda atua ativamente na cena 

musical de Brasília. A idade relacionada ao aspecto físico e social explica ainda o porquê de 

Januário não ter acompanhado as inovações e formalidades na cultura, como editais, e de 

Virgulino apresentar um projeto de caráter inovador e ganhar espaço com essas inovações. 

Ambos tocaram em clubes durante a carreira e tinham (Virgulino ainda tem) um programa na 

rádio ligado ao forró pé de serra.  

Diante das práticas expostas, é possível notar então que a proximidade simbólica 

com o meio propicia maior contato e mais oportunidades no campo de atuação. No caso de 

Brasília, a proximidade física com o centro enseja o contato com espaços de poder, fato que 

influenciou diretamente a atuação e as práticas cotidianas dos dois sujeitos. O centro da 

capital, uma vez concebido para classes mais altas, sempre foi associado a mais recursos, 

como o de transporte, cultura, lazer e de manutenção do lugar, bem como ao acesso a meios 

de divulgação de eventos e contato com produtores. 

Dessa forma, estrategicamente a cidade é o sujeito que determina lugares físicos onde 

as forças se distribuem (CERTAU, 2008). Assim, mesmo que atualmente more longe do 

centro, Virgulino cresceu próximo à região e manteve as relações que lá se formaram, o que 

influenciou o seu contato com o meio cultural tanto profissionalmente quanto em variações 

musicais. Sempre morando distante do centro, Januário se manteve distante dos recursos e não 

acompanhou as transformações nas formas de captação de recursos advindos da cultura, o que 

influenciou com que ele perdesse espaço em seu campo de atuação. 

Essa proximidade com o centro da capital revela ainda como o acesso à diferentes 

meios de educação influenciam a atuação dos sujeitos. Enquanto o sujeito que cresceu no 

centro planejado teve acesso a diferentes meios de educação que permitiram com que ele 

reunisse aparatos para viver apenas com a profissão de músico, o sujeito que viveu no lugar 

dos operários teve menos oportunidades de acesso à meios de educação. De fato, isso não 

influenciou a sua qualidade musical, afinal Januário se tornou referência aprendendo com 

métodos informais. Mas pensando que a educação está associada a maiores recursos, 
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Virgulino, que morou no centro da capital, teve acesso a métodos formais de aprendizado e 

teve a oportunidade de conviver e formar seu ciclo social com pessoas que tinham recursos.  

Além disso, o contato com as inovações e recursos revela que mesmo com um ritmo 

de resistência, o consumo é ligado aos novos padrões. Estrategicamente (CERTEAU, 2008), 

as inovações buscam dominar e reinventar o campo de forças das relações sociais a seu favor. 

Dessa forma, as formações de trio aos poucos têm seu espaço tomado por instrumentos 

eletrônicos que reproduzem as músicas clássicas.  

Mas, se por um lado as estratégias buscam determinar e escrever o rumo dos corpos, 

por outro lado, taticamente, os praticantes jogam com essas forças que lhes são impostas 

(CERTEAU, 2008). Sendo assim, a produção do ritmo clássico formado pela sanfona, 

triângulo e zabumba desacelera e começa a dar espaço às reproduções por meios eletrônicos. 

Mas também há o resgate de músicas de cantores clássicos, fazendo com que não sejam 

esquecidos. Assim, a reprodução do forró pé de serra começa a ganhar novos formatos. 

Nesse contexto, a idade também possui um papel importante. Januário, que é mais 

velho e carrega o movimento do trio de forró, já não consegue manter um ritmo acelerado de 

atuação, e Virgulino, que é mais jovem e carrega o aparato eletrônico, queda agilidade à 

reprodução das músicas e é bastante atuante no meio. 

 

A gente que já está no fim de carreira, a idade já chegou também. Quando o 

cara é mais novo não, a onda é junto com ele. As coisas vão mudando, se 

transformando. Tudo se transforma, inclusive a música que toda hora ganha 

nova forma. Eles ainda não mataram a música nordestina, a música chamada 

pé de serra, por causa das festas juninas. O forró legítimo. Hoje não tem 

mais aquela volúpia que tinha antes. Os cantores mesmo que são os 

medalhões – Elba Ramalho, Flávio José – esse pessoal ganha porque eles 

tem. Eles têm condições por gravações que fizeram sucesso. A gente que não 

fez sucesso não consegue mais se impor. Antes não dava para quem queria, 

não dava conta (Januário). 

 

Como Certeau (2008) destaca, a formalidade das práticas cotidianas emerge nas 

histórias, que costumam inverter as relações de força possibilitando ao oprimido a vitória e 

oferecem ao público um possível esquema de táticas para o futuro. Enquanto Virgulino, que 

também é compositor, toca discos em uma Kombi e se inspira relembrando os “medalhões” 
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do forró, Januário teve a oportunidade de conhecer, compor e tocar com esses mesmos 

medalhões. Virgulino hoje reproduz a história que Januário ajudou a construir. 

Buscando constituir o cotidiano recente, faz-se necessário destacar as práticas 

organizacionais atuais do Forró de Chamego. 

 

Não tem nenhuma organização. “Vai, vai, vai, vai” vai do jeito que dá. Faz 

um pouco de cada coisa, divulga na internet, faz os panfletos, vai atrás dos 

discos, digitaliza, grava o programa, bota na internet depois também. Ali 

enquanto está tocando, fazendo o forró, manipulando os discos, tá na internet 

vendo, divulgando, faz um videozinho aqui. Então assim, a gente tem que 

fazer tudo. Não tenho tanta gente para poder fazer esse tanto de coisa na 

parte criativa. ... Tem uma parte da produção em si, exatamente a parte 

burocrática que não me atrai muito, entendeu? Mas eu tenho que fazer. 

Tento pedir ajuda a algumas pessoas, às vezes pago para alguém fazer um 

projeto, ou então combino alguma coisa que seja para ganhar depois que o 

projeto for aprovado: caso seja aprovado, a pessoa que escreveu ganha 

depois. E realmente essa é a parte que menos me agrada, fazer essa parte 

burocrática (Virgulino Gonzaga) 

 

Podemos notar que Virgulino não adota práticas organizacionais formais, como as de 

uma empresa. Diante do seu relato podemos notar o Forró de Chamego como um processo 

organizativo das práticas cotidianas que Virgulino ajuda a comandar. 

Mas, ainda assim, com o relato de Virgulino Gonzaga, podemos notar práticas 

recorrentes nesse processo, que contribuem para o processo de constituição do cotidiano da 

organização e de Virgulino Gonzaga. Assim, podemos notar a divulgação na internet (de 

vídeos e panfletos elaborados pelo próprio Virgulino), gravação do programa, contratação de 

outras pessoas para ajudar na parte burocrática (como escrita de projetos para editais). 

Por trabalhar com diversos campos dentro da música, Virgulino montou um estúdio 

dentro da sua casa para acelerar o processo de concepção do programa de rádio e para ajudar 

em sua logística de deslocamento. 
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Eu gravo tudo em casa. Eu tenho tudo em casa. Eu tenho um estúdio, então 

eu gravo meus discos em casa, eu gravo outros discos em casa. E eu tenho 

uma dificuldade de logística nisso tudo porque eu moro em uma chácara 

depois de Sobradinho. Então da rodoviária pra lá são mais ou menos 32 km, 

sendo 7 de estrada de terra. Então já dificulta pra alguém me ajudar a 

trabalhar lá, fazer alguma coisa, eu mesmo ter que sair de lá é super 

complicado. ... Dependendo do lugar que eu vou dentro da cidade eu ando 

100 km num dia com facilidade (Virgulino Gonzaga). 

 

Sua referência de distância é do centro da capital (a rodoviária), e pelo fato de falar em 

dificuldade de logística por morar longe do centro, podemos notar que o seu maior campo de 

atuação ainda é o centro da capital e as pessoas que mais podem ajudá-lo estão nesse centro. 

Esse fato corrobora a ideia de que a proximidade física com o centro da capital facilita o 

trabalho cotidiano e mostra que o centro da capital ainda é o lugar que oferece mais 

oportunidades. 

 O Forró de Chamego ocupa na maior parte das vezes o Plano Piloto, seja em suas 

edições dentro de clubes ou ao ar livre em ocupações de espaços públicos. Dessa forma, 

existem práticas específicas para cada tipo de baile. Quando é ao ar livre, em espaços 

públicos, Virgulino destaca que: 

 

Agora que está chovendo muito eu não posso me expor muito ao ar livre 

porque a parte do equipamento não pode ficar exposta. Deixa passar um 

pouco a chuva que a gente vai voltar pra rua. ... Olha, eu procuro um lugar 

em que eu possa ficar na sombra com a Kombi, com o equipamento. Então 

às vezes eu visito o lugar antes. Sei lá, andando pela cidade eu vejo uma 

sombra, dou uma olhada na hora para saber mais ou menos como é a posição 

do sol em certos horários e faço um balanço a partir disso. ... Já toquei na 

Ceilândia, antes de ter a Kombi, mas já tinha feito na Ceilândia, na 

Samambaia, em vários lugares (Virgulino Gonzaga). 

 

Assim, não é só o lugar em si que interfere na escolha, fatores climáticos e naturais 

também são levados em consideração. Como caminhante (CERTEAU, 2008), Virgulino 

observa os locais e quando observa fatores favoráveis, faz uma visita técnica antes de definir 
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o lugar do baile. Nessa visita ele observa a posição do sol, a presença de sombras e a ausência 

de chuva. Isso ocorre porque a Kombi e os equipamentos de som não podem ficar expostos.  

Há também um processo de escolha quando o baile ocorre dentro de clubes: 

 

Também tem que vim antes, saber se a Kombi passa e consegue acessar o 

lugar, manobrar a Kombi dentro do espaço, do salão. Esse tipo de pré-

produção é para poder não chegar no dia e ser surpreendido (Virgulino 

Gonzaga). 

 

A visita para checar as especificidades do local com relação à Kombi também 

acontece quando o baile é dentro do clube. Podemos notar então que há um processo de 

escolha do lugar nas duas ocasiões, baile em espaço público e baile em clube. Mas há uma 

diferença no processo de escolha: enquanto no baile dentro do clube a atenção é voltada 

apenas para as condições físicas do local, no baile em espaço público, além das 

especificidades físicas, Virgulino se atenta a questões climáticas e naturais. 

Isso se deve ao fato do clube ser um local feito para esse tipo de evento. Dessa forma 

ele já possui uma estrutura física para abrigar equipamentos e pessoas. Já quando acontece em 

espaços públicos os outros fatores devem ser levados em consideração, pois a cidade não foi 

planejada para acolher tais eventos. 

É por isso que podemos dizer que o Forró de Chamego contribui para a ressignificação 

dos espaços da cidade. Diante de um lugar estrategicamente planejado, o Forró de Chamego 

taticamente inverte a ordem imposta e imprime uma nova maneira de usar o lugar, fazendo 

com que o espaço presente seja mutável (CERTEAU, 2008). 

 

O espaço mais legal que eu faço o forró é o da passagem subterrânea, que é 

uma vez por ano lá. Então lá a gente conseguiu mudar um pouco a 

concepção, a minha visão e de algumas pessoas que acompanham que aquele 

espaço é um espaço potencial. Um espaço que tem as suas dificuldades em 

função de descuido do ser humano. Mas o espaço mesmo não pode ser 

perigoso. Então a gente dá um choque de realidade pela ocupação do espaço 

e pelo sorriso das pessoas, pela alegria musical. Esse dia acaba sendo um dia 

muito especial para mim. ... (quando o projeto vai para a rua) eu acho que 

potencializa bastante, o público se renova bastante. É sempre bom ir para a 
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rua porque a rua é o povo. Então a gente se encontra na rua. A gente se 

encontra no elevador também mas no elevador a gente raramente sorri um 

para o outro. E na rua não. Na rua a possibilidade de sorriso é bem mais 

verdadeira, bem mais factível. Por isso que a gente gosta de ir para a rua 

(Virgulino Gonzaga). 

 

Ainda diante desse entendimento de ressignificação do espaço, notamos que se 

estabelece uma rede de práticas nessas trocas entre organização e cidade. As cadeias de ação 

(maneiras de usar) de Virgulino Gonzaga (praticante) no contexto do Forró de Chamego em 

suas edições em espaços públicos (processo organizativo) são capazes de se articular com a 

cidade (processo organizativo), que por sua vez interfere no cotidiano das pessoas que nela 

vivem e que dela fazem uso (praticantes – grupo que inclui Virgulino Gonzaga), formando 

assim uma rede de práticas. Notamos então processos organizativos atuando em conjunto com 

processos organizativos atualmente.  

O processo organizativo do Forró de Chamego possui ainda outras práticas cotidianas 

que acontecem do dia da escolha do local até o dia do evento: 

 

Faço panfleto, na verdade nossos panfletos sempre são feitos baseados nas 

capas dos discos do forró. Eu pego as capas, faço uma pesquisa de imagem 

das capas para poder compor a arte do panfleto. Eu escolho essa capa, 

geralmente do nosso acervo, divulgo o forró entre 10 dias e uma semana 

antes da próxima edição. ... Eu só uso o Facebook e Instagram para divulgar, 

não tem panfleto impresso. Aí eu impulsiono a publicação no Facebook, a 

gente investe ali uns 50 reais, uma besteira assim, e o Facebook que trabalha 

pra gente. A gente só tem que alimentar o evento com informações, com 

músicas, com vídeo, às vezes com fotos do lugar se for um lugar novo. Tem 

que trabalhar na divulgação dentro do evento e também na nossa página 

(Virgulino Gonzaga). 

 

A divulgação começa a ser feita de 7 a 10 dias antes do evento e Virgulino usa e 

aproveita as ferramentas das redes sociais para a divulgação, como postagem de vídeos e fotos 

e o uso da ferramenta para “impulsionar” o evento, que divulga o evento nas páginas pessoais 

das pessoas automaticamente. Sobre a sua relação com a música e com o projeto do Forró de 

Chamego, bem como as dificuldades encontradas no processo, Virgulino destaca: 
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Eu faço muito do que eu gosto então hoje em dia, graças a Deus, pelo tanto 

de tempo que eu já estou trabalhando com o forró, já tem uma galera que 

vem, que chega junto. Como hoje mesmo, não está tão cheio, mas a galera 

vem. Quem gosta vem (Virgulino Gonzaga). 

   

Com o Forró de Chamego não (teve dificuldades). Eu acreditei na história e 

fui com ímpeto mesmo querendo fazer algo bacana. E claro que eu tive que 

investir, tive trabalho com a Kombi para poder formar a Kombi. 

Investimento de som, investimento de equipamento, os discos, isso é básico. 

E a reforma da Kombi foi uma coisa que cansou mas eu quis e fui e estou 

indo ainda. A Kombi nunca está pronta, então vira e mexe a gente tem que 

cuidar dela (Virgulino Gonzaga). 

 

Para a concepção do projeto, Virgulino investiu dinheiro próprio na Kombi e em 

equipamentos. Hoje, uma das fontes para a manutenção do Forró de Chamego (em clubes e 

espaços públicos), bem como uma de suas fontes de renda é o baile de forró fechado com 

pessoas pagando pelo ingresso. 

 

Aqui nesse baile eu dependo da bilheteria para cobrir os custos e receber 

uma coisa no final. As ações na rua são de graça. Eu nem posso ficar 

fazendo ação na rua porque também “não dá para viver de luz” (Virgulino 

Gonzaga). 

 

Vemos então que, assim como Certeau (2008) coloca, os processos organizativos 

devem ser pensados a partir dos jogos políticos produzidos nas relações entre estratégias e 

táticas, espaços e lugares, que permitem compreender o que perturba a normatividade social. 

As práticas organizacionais do Forró de Chamego contribuem para a constituição dos espaços 

da cidade de Brasília: a cidade estrategicamente planejada adquire um novo uso pelos seus 

praticantes. E, como em um processo, novas cadeias de ação se formam e novos contextos 

vão sendo constituídos. Os jogos cotidianos continuam e as cidades e as outras organizações 

são reinventadas constantemente pelos seus praticantes, que diante de seus novos contextos, 

imprimem novas “maneiras de usar” o ordenamento (CERTEAU, 2008). 
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Eu acho que é cíclico. Nós também vamos passando por transformações, 

deixando de sair, os mais velhos. A geração mais nova também procurando 

outras opções. Então eu acho que tem pra todo mundo. (Brasília) É uma 

cidade muito eclética e sabe se organizar muito bem para que tenha público 

para todo mundo e em vários dias da semana (Virgulino Gonzaga). 

 

Januário direcionou o entendimento da cidade no passado e deu base para o 

entendimento das práticas adotadas por Virgulino Gonzaga. Virgulino proporcionou o 

entendimento das práticas em sua organização e como a organização, vista como um 

processo, é capaz de interferir na cidade e vice-versa. Na próxima seção, um novo 

personagem surge e, com suas experiências e observações, amparadas pela teoria 

desenvolvida na presente pesquisa, propõe um entendimento sobre a cidade de Brasília 

atualmente. 

 

8 (RE)CONHECENDO O MOVIMENTO DO FORRÓ PÉ DE SERRA E SUA 

CONTRIBUIÇÃO NOS ESPAÇOS DA CIDADE 

 

A construção de Brasília foi dada em um ambiente de disputas. Enquanto os gestores 

almejavam um espaço de poder, operários chegavam para construir a cidade e melhorar suas 

condições de vida. Aos poucos o Planalto Central foi sendo povoado por pessoas de diferentes 

regiões do Brasil e hoje, após 57 anos da sua inauguração oficial, Brasília já tem filhos 

criados que contribuem para a manutenção dos seus espaços. 

Eu, que nasci em Taguatinga, fui criada no Plano Piloto planejado já finalizado. Em 

meio às tesourinhas, balões, eixos e quadras, as relações sociais que produziam os espaços da 

cidade surgiram como um furacão depois de conhecer Certeau. Depois desse encontro, a 

cidade esteticamente surpreendente pareceu ganhar um novo formato. Aquela mobilidade que 

comecei a enxergar em meio às construções eram os espaços que faziam de mim e de todos ao 

meu redor, praticantes (CERTEAU, 2008).  

Foi assim que o primeiro baile do Forró de Chamego ganhou um diário de campo 

cheio de detalhes técnicos e em outubro de 2015 foi repensado e ganhou um novo olhar, 

pautado nas relações sociais que ali se davam. 
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O Forró de Chamego aconteceu na passagem subterrânea que liga a SQN 

211 a SQN 111, na Asa Norte. O evento aconteceu no domingo, dia que o 

Eixão é fechado para o lazer. As passagens são estreitas (aproximadamente 

4m de largura), as paredes são comumente pixadas e com alguns grafites. A 

passagem da SQN 111 chamou atenção por ter grafites e por uma colagem 

na parede do quadro do Vermeer “Moça com brinco de pérola”. Essa 

colagem fica na ponta da passagem que fica do lado da SQN 111 e é 

pixelada, então quando a pessoa está perto dela só dá pra ver os 

quadradinhos coloridos, não há uma imagem formada, e quando a pessoa 

está longe dela é possível ver a imagem do quadro como um todo. Então na 

ponta contrária ao quadro, ou seja, na ponta da passagem que fica na SQN 

211 dá pra ver nitidamente a figura (Diário de campo, outubro 2015). 

 

Outro fator que me veio em mente antes de ir pro forró foi com relação ao 

banheiro. Os organizadores colocaram quatro banheiros químicos, dois pra 

mulheres e dois pra homens. Percebi que foi suficiente para as pessoas que 

estavam lá, mas por uma questão de péssimo hábito masculino, muitos 

homens procuravam outros locais para fazer xixi e não faziam no banheiro 

químico (Diário de campo, outubro 2015). 

 

 Com “passagens estreitas”, olhando a “ponta da passagem” e “quatro banheiros 

químicos”, o trecho acima revela como eu percebia o ambiente que eu estava inserida. O 

mesmo evento me voltou à cabeça depois que percebi que o meu olhar estava “desfocado”. 

 

“1) As maneiras de falar usuais não têm equivalências nos discursos 

filosóficos e não são traduzíveis para elas porque nelas existem mais coisas 

que nesses discursos; 2) elas constituem uma reserva de “distinções” e de 

“conexões” acumuladas pela experiência histórica e armazenadas no falar de 

todos os dias; 3) enquanto práticas linguísticas, elas manifestam 

complexidades lógicas das quais nem há suspeita nas formalizações 

eruditas.” (CERTEAU, 2008, p. 69) 

 

Dessa forma, o baile e a passagem subterrânea ganharam novos significados, assim 

como a cidade. Comecei a ocupar e o meu trabalho artístico com ocupação da cidade me 



102 

 

 

 

ajudou a compreender melhor as conexões cotidianas. Foi em julho de 2016 que me coloquei 

na condição de “caminhante” (CERTEAU, 2008) em um projeto que não é ligado ao forró pé 

de serra, mas que trabalha para a manutenção da cultura popular. Fui em diversos bailes de 

forró, todos no Plano Piloto, e trago para o texto cinco experiências diferentes. 

A teoria se uniu às minhas experimentações e olhares e com o tempo comecei a 

perceber que o cotidiano e suas relações sociais. Foi quando percebi que pelas redes de 

relações que se deram no dia do evento, o baile, que acontece no eixo, possuía como maior 

parte do seu público moradora próxima ao local ou com maior facilidade de locomoção. Isso 

porque não há metrô para a Asa Norte e a frota de ônibus é reduzida aos finais de semana, 

fazendo com que o acesso fique mais difícil para quem mora distante do local. O Plano Piloto 

pensado para carros cria uma distância que vai além da distância física para quem mora em 

locais distantes. 

A ressignificação da passagem subterrânea pelo baile não é apenas uma ocupação de 

espaço público, ela também revela o que são as passagens subterrâneas no dia a dia de quem 

usa. As passagens que foram pensadas para atravessar o eixo com segurança são locais com 

ocorrências de violências cotidianas, como assaltos e estupros. Elas são bastante usadas por 

trabalhadores e outras pessoas que usam o transporte público no dia a dia, principalmente para 

chegar ao trabalho (como empregadas domésticas e trabalhadores das quadras comerciais). 

As pessoas fazem um novo uso do lugar e com as passagens sucateadas preferem 

correr o risco de atravessar o eixo em meio aos carros para fugir da violência. A passagem 

subterrânea da SQN 211 também já foi usada por outros movimentos de ocupação artística e 

possui algumas obras porque foi “revitalizada” por moradores. O baile do Forró de Chamego, 

ao ocupar esse local, se revela um movimento importante para que o espaço das passagens 

subterrâneas seja repensado a partir da compreensão dos movimentos sociais da cidade.  

A ressignificação de espaços não se dá somente pela ocupação do lugar. Ela surge com 

a inversão do cotidiano que se estabelece no lugar. Dessa forma, as práticas cotidianas 

consideradas táticas contribuem para elucidar a realidade do lugar (produzida pelas 

estratégias) por onde passa. São essas disputas entre estratégias e táticas que contribuem para 

a invenção do cotidiano e para a compreensão do espaço social. A edição do baile na 

passagem subterrânea não acontece com muita frequência, pois o baile é gratuito e, como 

Virgulino Gonzaga disse: “não dá para viver de luz”. Isso mostra que o projeto, assim como 

outros projetos artísticos, não possui um financiamento ou um apoio contínuo para a sua 

manutenção, o que faz com que os produtores e artistas adotem práticas para arrecadar 
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dinheiro. 

Um ano depois, em outubro de 2016, no mesmo baile e no mesmo local havia uma 

cerca de metal. Não precisei perguntar para o produtor o motivo do cercamento pois as 

pessoas já comentavam que a cerca era para evitar que as pessoas consumissem de 

ambulantes e passassem a consumir no bar do evento. Isso revelou que há uma rede de 

relações já firmada no ambiente do forró. Os “rostos” que via em quase todos os bailes eram 

os mesmos que já sabiam o motivo do cercamento. Existe uma rede de frequentadores de 

bailes de forró e sempre há novos frequentadores.  

 

Figura 12 – Cerca de metal no baile do Forró de Chamego 

 

Fonte: da autora 

 

De fato, o baile possui custos de produção e, sem um apoio financeiro, a produção 

adotou práticas comerciais estratégicas para lucrar.  

 

“1) O “próprio” é uma vitória do lugar sobre o tempo. Permite capitalizar 

vantagens conquistadas, preparar expansões futuras e obter assim para si 

uma independência em relação à variabilidade das circunstâncias. É um 

domínio do tempo pela fundação de um lugar autônomo. 2) É também um 
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domínio dos lugares pela vista. A divisão do espaço permite uma prática 

panóptica a partir de um lugar de onde a vista transforma as forças estranhas 

em objetos que se podem observar e medir, controlar, portanto, e “incluir” na 

sua visão. Ver (longe) será igualmente prever, antecipar-se ao tempo pela 

leitura de um espaço.” (CERTEAU, 2008, p. 94) 

 

A prática adotada modificou o ambiente. As cercas limitavam a vista da cidade nos 

espaços que antes eram abertos, havia poucos ambulantes e as pessoas estavam menos 

dispersas. As cercas e barreiras do cotidiano pareciam ter sido materializadas em uma cerca 

de metal. Assim, se locais distantes do centro já enfrentam barreiras de acesso ao centro 

(como dificuldade no transporte), com uma cerca de metal a barreira aumenta e esses dois 

espaços se distanciam. O baile que poderia se mostrar “aberto” a todos, diminuindo o 

distanciamento social, estava literalmente fechado a quem não “pertencia” àquele ambiente, 

aumentando a distância. 

Estrategicamente, a cerca de metal modificou o espaço e criou um lugar. Isso porque 

com ela uma das finalidades do baile se modificou: se antes o baile seguia tocando as músicas 

entretendo o público, com a cerca e comércio de bebidas, o baile havia virado um evento 

como todos os outros. 

 Nos dois eventos citados, assim como para outros eventos na rua que precisam de 

autorização do governo para acontecerem, existem horários estabelecidos para início e fim, o 

que faz com que o espaço público seja observado. Ao final do evento, se a música não tiver 

parado, o Estado intervém.  

 

Uma sociedade seria composta de certas práticas exorbitadas, organizadoras 

de suas instituições normativas, e de outras práticas, sem-número, que 

ficaram como “menores”, sempre no entanto presentes, embora não 

organizadoras de um discurso e conservando as primícias ou os restos de 

hipóteses (institucionais, científicas), diferentes para esta sociedade ou para 

outras. É nesta múltipla e silenciosa “reserva” de procedimentos que as 

práticas “consumidoras” deveriam ser procuradas, com a dupla 

característica, detectada por Foucault, de poder, segundo modos ora 

minúsculos, ora majoritários, organizar ao mesmo tempo espaços e 

linguagens (CERTEAU, 2008, p.108). 
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Para não haver “problemas”, a música para por volta das 22h, horário pré-estabelecido 

para o término do evento. Algumas pessoas começam a se dispersar antes desse horário. 

Algumas vão embora, outros ficam no local conversando mesmo depois de o som ter parado e 

outros combinam de sair do local se dirigem para outro local. A música para, mas as pessoas 

continuam com as suas dinâmicas. 

 O Eixão do Lazer abre às 18h, quando os carros voltam a transitar pela via central. 

Das 18h até o final do evento, o trânsito de pessoas pela via diminui, mas não cessa. Há risco 

de atropelamento para quem atravessa o Eixo por cima. Os estacionamentos das quadras 

residenciais próximos ao evento não suportam a quantidade de carros e muitas pessoas 

estacionam no próprio Eixinho (uma prática regulamentar proibida). E no outro dia ainda é 

possível ver “resquícios do evento” com o lixo na rua.  

 Assim, o baile não ressignifica apenas a passagem, mas também a concepção de local 

para eventos. Fazer um evento em um local específico para a sua ocorrência é escrever 

“textos” nos corpos. Temos os “textos” dos nossos corpos constantemente escritos em prédios 

e estruturas formais e específicas para as nossas ações cotidianas. Temos o local de trabalho, o 

local de lazer, o local de repouso, dentre outros. Nesse sentido, as práticas de urbanização 

estrategicamente direcionam as nossas ações cotidianas. 

 Ter um cotidiano definido pode agilizar o processo de manutenção das ações 

articuladas por práticas estratégicas, mas subtraem do corpo parte da sua individualidade. São 

os usos que fazemos do que está ao nosso redor que mostram a presença da nossa 

individualidade e com ela começam a surgir movimentos de resistência que repensam lugares 

e criam espaços, constituindo a mobilidade “opaca” da cidade (CERTEAU, 2008). 

  

[…] reminiscências de corpos plantados na linguagem ordinária e balizando-

a, como pedrinhas brancas na floresta dos signos. […] “Existem” em toda 

parte essas ressonâncias de corpo tocado, como “gemidos” e ruídos de amor, 

gritos que vão quebrando o texto que farão proliferar em torno de si, lapsos 

enunciativos em uma organização sintagmática de enunciados. […] Esses 

lapsos de vozes sem contexto, citações “obscenas” de corpos, ruídos à espera 

de uma linguagem, parecem certificar uma “desordem” secretamente 

referida a uma ordem desconhecida, que existe o outro (CERTEAU, 2008, p. 

235) 
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 Em agosto de 2016 fui ao Forró da Torre. O evento, que começou de noite, aconteceu 

na praça da Torre de TV de Brasília. Uma estrutura com palco e tenda foi montada na parte 

central e além de ambulantes, algumas lanchonetes da Torre de TV estavam abertas e 

vendendo bebidas e comidas. O evento, que acontecia todas as quintas-feiras, pareceu mais 

democrático e acessível, pois fica próximo da rodoviária e do metrô. Mesmo acontecendo em 

dia de semana, o evento começa por volta das 20h e vai até mais tarde. Mas pelo horário e por 

ser em dia da semana, ele fica mais restrito para quem tem facilidade e agilidade de 

locomoção.  

O evento estava cheio, mas por ser em um local aberto, as pessoas ficavam dispersas 

pelo ambiente. A pista, que era maior ficava com mais espaço para dançar. Ao contrário da 

edição do Forró de Chamego na passagem subterrânea estreita, que aproxima mais os que 

estão dançando. O espaço estreito, bem como eventuais “esbarradas” ao dançar no Forró de 

Chamego não são um problema. Elas aguçam o clima do forró e aproximam os corpos suados 

e a música. No Forró da Torre a música também e os corpos são sentidos, mas o clima do 

local é diferente. 

A acústica do local deixa o som mais disperso e outros ritmos da cultura popular são 

tocados no evento, como Coco e Xaxado. Os ritmos se misturavam. Uma hora tocava forró, 

outra hora o Coco, depois voltavam com o forró e o baile parecia mais um baile de músicas da 

cultura popular, que apenas um baile de forró. Músicos jovens tocaram no palco e alguns trios 

ganharam mais instrumentos, como mais uma zabumba ou a inserção de uma viola. 

A praça da Torre de TV, onde ocorre o evento já era usada para outras manifestações 

artísticas, principalmente aos domingos, quando a feira é aberta. Assim, mesmo com o esforço 

dos organizadores em levar o evento para o espaço público e em manter o forró pé de serra 

vivo na capital, percebi o espaço como um local de evento. Isso porque, além de receber 

outros eventos no local, a estrutura é construída (possui banheiros, bancos, lixeiras, 

estacionamento), ao contrário da passagem subterrânea. 

A ocupação do espaço público toma outra forma. Enquanto a passagem subterrânea, 

que não foi feita para acolher um público maior é ressignificada, a Torre de TV ganha mais 

um evento, pois por ser um dos cartões postais da capital, foi feita e estruturada para receber 

pessoas. 
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Figura 13 - Forró da Torre 

 

Fonte: rede social do evento 

 

Em abril de 2017, na véspera do aniversário de Brasília, voltei ao baile de Forró da 

Torre de TV. O espaço estava cercado e tinha policiais e seguranças fazendo o controle do 

ambiente. Novamente práticas estratégicas modificaram o espaço. O fluxo de pessoas era 

maior pela chegada do aniversário de Brasília e dos eventos que ocorreram na área central ao 

longo da semana do aniversário.  

O espaço recebeu outro público e, consequentemente, práticas para regular a 

sociabilidade da mistura de públicos. O projeto urbano demarca lugares e sua inscrição sobre 

os corpos é notada quando pessoas de diferentes locais se misturam. É quando o ser social 

ganha marcas dos seus locais de convivência e assim se colocam como lugares demarcados. 

São os conflitos que ocorrem quando os dois se encontram que revelam tais demarcações dos 

corpos. E o mesmo poder que demarca lugares intervém para sanar o conflito que ele mesmo 

criou. 

Havia muitas pessoas embriagadas e com garrafas quebradas nas mãos. Tinha mais 

barulho que música. A polícia além de estar presente, fez intervenções constantes para tentar 

diminuir o conflito. 
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O processo formal para a retirada de alvará para a ocorrência do evento fez com que 

algumas edições fossem canceladas ao longo do tempo e hoje o projeto está parado. As 

estratégias se expandem (CERTEAU, 2008) e organização do evento lançou uma nota de 

esclarecimento em julho de 2017 em suas redes sociais falando sobre essa dificuldade de 

organização e que está trabalhando para que o baile volte em breve. 

 Em fevereiro de 2017 realizei a entrevista com Virgulino Gonzaga no Forró de 

Chamego. Dessa vez o forró ocorreu dentro de um clube. Assim como outras edições de 

bailes dentro de clubes, o espaço já foi pensado para receber eventos. Dessa forma, conta com 

estrutura e já é um local para realização de festas. 

 Por ter sido em época de carnaval, havia uma diversidade de eventos acontecendo na 

cidade e o baile não estava cheio, havia poucas pessoas. Mas em geral quando ocorre em 

clubes o baile fica cheio. Alguns clubes e espaços fechados para eventos no Plano Piloto e em 

regiões próximas recebem bastante bailes, como o Cresspom, a APCEF, o Círculo Operário 

do Cruzeiro, o Bar do Calaf, o clube Cota Mil e o Arena (que já é conhecido com Arena do 

Forró). Nesses bailes tocam DJs, trios de forró pé de serra ou outras formações de banda que 

tocam músicas do forró pé de serra.  

 Mas, o fato é que a maior parte das pessoas que frequentam os bailes são amantes do 

forró pé de serra. A dinâmica é sempre parecida: existem pessoas que frequentam academias 

de dança e outras adeptas do forró “roots”, que não frequentam academia mas apreciam e 

dançam forró. A forma de dançar diferente é que deixa os dois grupos visíveis. As pessoas 

dos dois grupos dançam bem, mas enquanto o primeiro grupo tem sequências de passos, os 

“roots” são levados pela música. 

 Assim como Virgulino e Januário, que tiveram processos de aprendizado diferentes e 

tomaram rumos diferentes em seus caminhos com o forró, o processo de aprendizado da 

dança se mostra diferente. Enquanto os frequentadores de academia passaram por um 

processo de aprendizado no modo formal (com professores e sequência de passos), os “roots” 

passaram por um processo de aprendizado informal e aprendem na prática. 

 A tradição de anos atrás do Forró do Arena (que acontecia todas as quintas feiras e em 

vários domingos) no clube do Arena, fez com que o lugar fosse considerado um dos maiores 

espaços de forró pé de serra. Outro local importante para a prática o forró é o clube Cota Mil, 

que recebe o baile de forró Ispilicute, com 11 anos de existência. 

 O Forró do Arena ficou vários meses sem o baile semanal. Depois passou a fazer o 

baile no clube da APCEF e, aos poucos, busca voltar com a tradição do forró no seu espaço de 

origem, o Arena. O Forró do Arena e o Forró Ispilicute contribuíram bastante para a 
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manutenção do forró pé de serra na capital. Depois deles vieram outros importantes, como o 

Forró de Chamego e o Forró da APCEF. Hoje, existem outras manifestações de forró na 

capital, como o Forró do B, que acontece todas as quartas feiras no CONIC.  

 

8.1 CEILÂNDIA E O SUPORTE AO RITMO FORROZEIRO 

 

Não é só a capital que é responsável pelo movimento do forró. Ceilândia, uma das 

cidades satélites do Distrito Federal, hoje dá um grande suporte ao forró pé de serra no 

Distrito Federal. Com as festas juninas, o forró pé de serra ganha notoriedade. O Maior São 

João do Cerrado, que acontece fora de época, é considerado a maior festa junina fora de época 

do país. Por lá passam artistas renomados, como Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo 

Azevedo. Além deles, novos artistas da cena do forró se apresentam, como Os Gonzagas e 

Joelma. O evento possui uma mistura de forró pé de serra, forró eletrônico e sertanejo. 

 Como discutido no decorrer do texto, o ritmo trazido pelos operários (que assumiram 

o “lugar do fraco”), foi uma das formas táticas que eles usaram para se reapropriar do que lhes 

havia sido imposto estrategicamente (CERTEAU, 2008). Hoje são novas pessoas que 

produzem o forró em Brasília. A existência do ritmo hoje é uma forma de resgatar táticas de 

resistência que se constituíram no passado e de traçar novas táticas de novas resistências ao 

que é imposto no presente. Dessa forma, o forró é importante para a manutenção das cidades 

que acolheram os nordestinos, dando visibilidade ao local e fortalecendo as raízes de sua 

história. 

 O evento, que acontece na Ceilândia, não aconteceu em 2017. Em nota nas redes 

sociais, a organização diz que em 2016 estabeleceu que o evento deveria ter entrada gratuita 

para a população e que em 2017 não obteve a certeza dos recursos de uma das fontes, o 

Governo do Distrito Federal.  

 Buscando manter o objetivo de disponibilizar entradas gratuitas, a organização optou 

por não realizar o evento em 2017, pois sem uma de suas fontes de financiamento teria que 

cobrar ingresso. De acordo com a organização, esse mesmo objetivo foi definido porque o 

projeto estava “perdendo a sua essência”, já que a população mais carente estava sendo 

prejudicada com a cobrança e que sem algumas de suas atrações (Praça do Mamulengo e 

Casamento Coletivo) alguns patrocinadores deixaram o projeto. Assim, a falta de verba feriu 

outro objetivo do evento, que é manter a diversidade cultural e o foco na cultura popular.  

  Os eventos de grande porte precisam de recursos de fontes variadas, mas não são só 

eles que contribuem para a manutenção do forró pé de serra fora da zona central. Outros 
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eventos de porte menor acontecem em várias áreas do Distrito Federal e existe uma 

organização montada por forrozeiros que apoia o forró pé de serra no Distrito Federal. 

 A Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal é uma organização importante de 

apoio aos músicos e ao cuidado com a música. Fui conhecer a Casa do Cantador e aproveitei 

para fazer uma visita ao local em setembro de 2017.  

 Fui na parte da manhã na Casa do Cantador e não havia festa, mas percebi que o local 

está em plena atividade, com atividades semanais ligadas à cultura popular como a “Sexta do 

Repente” e o “Sabadão do Forró”. Buscando compreender a dinâmica do forró pé de serra nas 

cidades satélites me dirigi à Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal e fui recebida 

pelo seu presidente. 

 Tonho
8
, que é cearense, veio para Brasília em 1995. Foi presidente da Casa do 

Cantador e trabalha para que o movimento ganhe força. Ele relatou que hoje existem 40 trios 

filiados à associação e que 22 deles tiveram origem na Ceilândia. Ceilandia é uma das cidades 

satélites que abrigou nordestinos que viviam em ocupações na região central e, seguindo as 

tradições dos seus moradores, virou uma cidade importante para o forró pé de serra no 

Distrito Federal. Além de sediar duas importantes organizações que envolvem o forró, a Casa 

do Cantador e a Associação dos Forrozeiros, é berço da maioria dos trios associados. Para se 

associar, o trio deve ter pelo menos 5 anos de formação comprovada. O último trio se 

associou em 2017 e tem como um dos integrantes um jovem de 18 anos que começou a tocar 

aos 8 anos de idade. 

 Sobre a dinâmica do forró pé de serra, Tonho relatou que muitos organizadores de 

eventos colocam uma pessoa com teclado por ter um custo mais baixo e que muitas pessoas 

que buscam a associação para parcerias que não “sabem o que é cultura”. Para ele, antes de 

fazer cultura, ela deve ser compreendida: “eu não preciso de (altos) cachês, eu quero que o 

meu pessoal seja reconhecido. Falo ‘me dê só três mil reais para eu sair com meus trios” 

(TONHO, SETEMBRO DE 2017).  

 Um dos eventos promovidos pela associação, o “Forró em todo Lugar” (nome 

fictício), teve início em 2012 mas, no momento, está parado. De acordo com Tonho, ele só 

está parado momentaneamente pode ser retomado. Um caminhão no estilo pau de arara dá 

suporte para o palco de madeira e segundo Tonho, o mesmo palco de madeira já foi palco de 

Luiz Gonzaga nos anos 60. Nele tocam alguns trios e no decorrer do evento há um “rodão 

                                                
8
 Em uma visita à Associação dos Forrozeiros conheci o Tonho. Não fiz uma entrevista de história de vida com 

ele. A nossa conversa foi de caráter informal, parte da minha observação durante o trabalho de campo. Por isso, 

essa conversa foi considerada como parte da técnica de observações e não de entrevistas, como de Januário e 

Virgulino. 
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com os músicos” (TONHO, SETEMBRO DE 2017), no qual diversos músicos abrem a roda e 

tocam com seus instrumentos. Esse evento tinha como objetivo “levar cultura nordestina para 

todos os cantos do DF” (TONHO, SETEMBRO DE 2017). O evento passava um dia por cada 

cidade, e em 17 edições passou pela Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Gama, Riacho 

Fundo, Santa Maria, Brazlândia, Estrutural, Taguatinga e Plano Piloto. Além desse evento e 

de outros que promove, a associação busca firmar parcerias com outros projetos que visam a 

disseminação do forró ou que são projetos sociais, como o “Remédio Musical” que ocorre no 

Hospital do Câncer, o “Sabadão do Forró” na Casa do Cantador, o “Pé de serra nas escolas” e 

o “Na feira com o pé de serra”. Dentro da associação existe um estúdio uma rádio que dá 

suporte a um canal que só é sintonizado pela internet.  

 Anualmente, a associação promove um encontro com a presença dos forrozeiros e de 

parentes de grandes músicos que foram importantes para o forró, como Luiz Gonzaga. De 

acordo com ele, há uma busca para que o forró pé de serra seja reconhecido como Patrimônio 

Histórico e que para isso diversas associações e interessados de todo Brasil se unem em 

eventos para que haja o fortalecimento da manutenção do ritmo. 

 Na Ceilândia os bailes acontecem aos finais de semana. Além dos eventos da Casa do 

Cantador, que segundo ele, contam com público de todas as idades, há o Ponto de Tradição 

Forrozeiro aos domingos, o Forró do Toim aos sábados e domingos, o forró no Bar do 

Vicente e o Paradão.  

O forró é “de todo tempo”, nunca parou. (...) Qual é o outro gênero que 

possui 5 ritmos? O forró tem o baião, o xaxado, o rastapé, o xote e o forró 

(pé de serra). O forró tem que ser visto como a grande obra que é. O objetivo 

do forró é fazer com que as pessoas sintam a emoção. (Tonho, 2017) 

 

Alguns bailes de forró podem estar perdendo força por conta de situações adversas 

ligadas às estratégias que possuem um movimento de dominação do fraco, buscando que ele 

aos poucos se silencie. Mas as táticas refletem sua resistência e soltam ruídos que mostram 

que elas existem e que querem ganhar força (CERTEAU, 2008). A beleza da sua cultura 

nordestina trazida para o Planalto Central reside principalmente na sua força e resistência, 

fazendo com que suas práticas se perpetuem mesmo com tantas tentativas de silenciamento. 

 

“O Nordestino reconhece no meu trabalho o amor pela terra, o carinho e o 

respeito por suas coisas, por suas tradições. (...) Em minhas canções eu 

procuro sempre o caminho do povo” (Luiz Gonzaga) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente estudo foi compreender as práticas cotidianas das organizações 

que atuam no campo do forró pé de serra nas políticas de produção e ocupação da cidade de 

Brasília, Distrito Federal.  

A base teórica utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi os Estudos Baseados 

em Práticas (EBP), que destacam a vida cotidiana das organizações como base de análise 

organizacional. Sob uma perspectiva filosófica, as práticas são a base de constituição do 

mundo social. Sendo assim, as organizações são entendidas como processos nos quais as 

dinâmicas sociais em conjunto com as micropolíticas do dia a dia contribuem para a 

constituição das organizações. 

Para o entendimento das práticas pela perspectiva filosófica utilizei como base a teoria 

do filósofo Michel de Certeau. As práticas se constituem em meio a forças sociais e de acordo 

o autor elas são as “maneiras de fazer” o cotidiano, produzido histórica, social e 

temporalmente, por meio de tecnologias do agir que configuram estratégias (relações de 

forças sociais que isolam sujeitos de saber e de poder e produzem discursos totalizantes) e 

táticas (possibilitam a reapropriação dos locais para lhe conferir um caráter de movimento). 

As estratégias produzem lugares, caracterizados pela estabilidade e posições definidas. Já as 

táticas produzem espaços, caracterizados pelo “caminhar” pela cidade e cujas relações de 

força são móveis. 

Dessa forma, dentro das proposições teóricas de Michel de Certeau, falar em cidade é 

discutir como os espaços produzidos estrategicamente por técnicas que tentam delimitar quem 

pode, onde deve e porque se apropriar desta cidade é contraposta aos espaços vividos, em suas 

micropolíticas cotidianas, por uma multiplicidade dinâmica de anseios e disputas. Assim, é 

possível compreender que as articulações entre as práticas de diferentes organizações podem 

formar políticas de produção dos espaços da cidade.  

Para a pesquisa optei por compreender as práticas somente das organizações que 

atuam com o forró pé de serra, que carrega um vínculo muito forte com o sertão nordestino. E 

por se inserir no campo das culturas populares, ele se configura como símbolo de resistência 

não somente em termos de ocupação do espaço da cidade, mas, também, de reconfiguração 

das representações do Nordeste no contexto social.  

Com foco no “homem ordinário”, realizei uma pesquisa qualitativa com orientação 

interpretativa buscando compreender como a realidade social é produzida por meio de nossas 
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práticas cotidianas. Essa epistemologia foi operacionalizada no trabalho de campo a partir de 

duas técnicas de produção de material empírico, sendo estas as histórias de vida e as 

observações participantes.  

Nesse estudo, a partir do entendimento do forró pé de serra como campo de pesquisa 

para a Administração, esbocei um caminho de análise das organizações que considera as 

organizações, consequentemente as cidades, enquanto processos organizativos, como 

fenômenos políticos. A partir desse entendimento, é e foi essencial discutir como as práticas 

organizativas produzem, reproduzem e resistem frente a um conceito de cidade que limita as 

possibilidades e o campo de atuação dos sujeitos sociais, bem como das organizações, 

especificamente do campo das culturas populares. 

 A partir da pesquisa de campo foi possível compreender diferentes práticas de 

organização do forró pé de serra na cidade de Brasília a partir da relação espaço e tempo dos 

sujeitos participantes da pesquisa. Se para Januário a prática do forró teve como efeito a 

demarcação fixa dos sujeitos nordestinos na cidade, seja em bairros ou em clubes em Brasília, 

para Virgulino praticar o forró é justamente se deslocar pela cidade. Por isso, ele não tem um 

“lugar”, mas espaços praticados com o forró. 

 Atualmente o forró pé de serra se mantém como resistência majoritariamente pelo fato 

de ser um ritmo vindo da raiz nordestina, sendo pouca a quantidade de espaços considerados 

de resistência que contribuem para a disseminação do ritmo, como a Casa do Cantador na 

Ceilândia.  Da “madeira à alvenaria”, a manutenção do forró pé de serra ganhou contornos da 

modernidade ao longo do tempo. Houve uma mudança dos espaços ocupados pelo forró pé de 

serra, da forma que é tocado, de quem produz e para quem produz.  

 A “cidade-conceito” é o lugar habitado pelos praticantes, que configuram o espaço. 

As duas cidades, a conceitual e a vivida, ocupam o mesmo local. A percepção das duas surge 

a partir de dois sujeitos com vozes distintas. Enquanto a “cidade-conceito” pode ser percebida 

pelas vozes de sujeitos de poder, como gestores e urbanizadores, a cidade vivida pode ser 

percebida pelo seu praticante, o homem comum que assume um papel de extrema relevância 

ao reconfigurar as lógicas impostas.  

Assim, a chegada de Brasília pode ser compreendida a partir dessas diferentes formas 

de produzir, viver e narrar a cidade. Ao mesmo tempo em que Brasília era almejada como 

conquista de um espaço de poder, havia muitas pessoas que buscavam melhorar suas 

condições de vida nesta localidade, fazendo com que um novo cotidiano emergisse.  
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 De fato, eles conseguiram modificar a ordem do lugar. Se antes tinham para eles um 

lugar com tempo fixo de duração, com o passar do tempo eles se estabeleceram, formaram 

famílias e lutaram para que aquela cidade fosse considerada deles. Com as táticas, práticas de 

resistência dos operários, o forró pé de serra ganhava vida em espaços que não eram de poder 

e se perpetuava em diferentes espaços do Distrito Federal, incluindo clubes de Brasília 

(espaços de poder). Portanto, outro efeito produzido na cidade de Brasília que foi possível 

observar a partir das práticas de organização do forró pé de serra foi a reconfiguração dos 

traçados da cidade de Brasília. Antes pensada somente a partir de seu núcleo central, a partir 

da ocupação de nordestinos e suas práticas culturais, como o forró, a cidade-conceito se 

readequou a cidade-vivida. 

As origens dos sujeitos da pesquisa e seus contextos sociais são a base para a 

compreensão da realidade social vivida e constituída de cada um e da compreensão de suas 

práticas. Essa compreensão, por sua vez, atribui um caráter temporal à cidade, mostrando as 

novas necessidades e usos que emergem em diferentes contextos. Dessa forma é possível 

compreender que os espaços da cidade influenciam as práticas cotidianas dos sujeitos e tais 

práticas influenciam na formação dos espaços da cidade de maneira simbiótica.  

O forró pé de serra e sua influência na constituição de Brasília foram analisados por 

duas diferentes vozes ordinárias para a melhor compreensão de forças sociais presentes em 

sua trajetória. A Brasília que Januário ajudou a construir ganhou novos contornos físicos e já 

tinha uma nova forma em 1980, quando Virgulino chegou com seus pais. As práticas 

cotidianas de cada um contribuíram para a produção do espaço da “Brasília-conceito” e com 

maneiras táticas, eles jogam, desviam e reconfiguram as relações de poder estrategicamente 

produzidas pelo mesmo objeto: o forró pé de serra.  

A dinâmica de espaço em diferentes épocas mostram que as práticas das/nas cidades 

não são estáticas. E tal dinamicidade do espaço reconfigura as práticas culturais de sua 

constituição. Por isso o forró pé de serra de Januário não é o mesmo de Virgulino. Isso é 

decorrente não somente do “local de fala” ser diferente, mas, também, porque a cidade 

“acontecia” de forma distinta para estes sujeitos sociais.  Assim, a forma como a música 

entrou na vida dos sujeitos, como eles desenvolveram suas habilidades e a reprodução de seus 

trabalhos foram processos distintos pra cada um.  

Diante das diferentes dinâmicas encontradas, foi possível notar quatro pontos que 

interferem nas práticas de cada sujeito: a proximidade simbólica com o meio propicia maior 

contato e mais oportunidades no campo de atuação; o acesso a diferentes meios de educação 

influenciam a atuação dos sujeitos; o contato com as inovações e recursos revela que mesmo 
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com um ritmo de resistência, o consumo é ligado aos novos padrões; e o fator idade também 

possui um papel importante por influenciar o ritmo de atuação atualmente e em diferentes 

contextos. 

As práticas atuais do Forró de Chamego mostram que Virgulino não adota práticas 

organizacionais formais, como as de uma empresa. Ainda assim foi possível notar práticas 

recorrentes no processo organizativo: a divulgação do evento na internet e nas redes sociais; a 

gravação do programa de rádio; a contratação de outras pessoas para ajudarem na parte 

burocrática; visita técnica para escolha dos locais de apresentação. 

Ainda diante desse entendimento de ressignificação do espaço, notou-se que se 

estabelece uma rede de práticas nessas trocas entre organização e cidade. As cadeias de ação 

(maneiras de usar) de Virgulino Gonzaga (praticante) no contexto do Forró de Chamego em 

suas edições em espaços públicos (processo organizativo) são capazes de se articular com a 

cidade (processo organizativo), que por sua vez interfere no cotidiano das pessoas que nela 

vivem e que dela fazem uso (praticantes – grupo que inclui Virgulino Gonzaga), formando 

assim uma rede de práticas.  

 A ressignificação de espaços não se dá somente pela ocupação do lugar. Ela surge com 

a inversão do cotidiano que se estabelece no lugar. Dessa forma, as táticas contribuem para 

elucidar a realidade do lugar por onde passa. São as disputas entre estratégias e táticas que 

contribuem para a invenção do cotidiano e para a compreensão do espaço social. 

Práticas de urbanização e práticas reguladoras direcionam estrategicamente as nossas 

ações cotidianas. Mas taticamente os praticantes conseguem se desviar delas não podem ficar 

no local, encontram outro para a realização de suas ações e mostram que o corpo não precisa 

parar com a música que termina. 

 Práticas estratégicas estão fazendo com que eventos percam força. O processo de 

retirada de alvará para a realização do evento fez com que o Forró da Torre, que acontecia 

semanalmente, parasse com as suas atividades. Aliados a esse processo, a falta de recursos 

públicos para apoio aos eventos fez com que o maior evento de festa junina fora de época do 

Brasil fosse cancelado em 2017. Outros eventos também perderam espaço ao longo do tempo, 

mas a resistência e o trabalho conjunto dos “forrozeiros” fazem com que o ritmo não decaia e 

apesar dos vários eventos cancelados, o forró pé de serra resiste e ocupa vários espaços do 

Distrito Federal.  

 Com os resultados desta dissertação, proponho avançar teoricamente nos Estudos 
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Organizacionais a respeito das cidades e das organizações como fenômenos políticos, a partir 

das discussões de suas práticas culturais, tendo por base as proposições teóricas de Michel de 

Certeau. As culturas populares ao se constituírem como base de processos organizativos 

postulam mecanismos de objetivação na dinâmica das cidades. Esta objetivação pode ocorrer 

tanto a partir da reprodução das condições de existência da sociedade, como de ações de 

resistência frente à conjuntura social imposta, a exemplo da cidade-conceito na imposição 

sobre como seria organizada a cidade de Brasília. 

 Nesse sentido, é importante para a área da Administração considerar o campo das 

culturas populares como campo de estudos. Isso porque, ao relacionarmos as práticas que 

configuram esse campo com as práticas organizativas é possível evidenciar as experiências 

cotidianas dos sujeitos sociais em sua dimensão coletiva mais ordinária, a partir de seu 

contexto social de produção, para as análises organizacionais. E esse é um ponto relevante de 

discussão que apresentei ao longo desse texto, pois foi possível compreender como as práticas 

culturais mobilizam a construção de distintos espaços organizacionais em um processo 

político de construção das cidades. 

É preciso destacar também algumas limitações do estudo que realizei. A primeira 

delas e, talvez, a mais relevante, foi a dificuldade de acesso ao campo de pesquisa devido a 

sua própria dinâmica de constituição. Foi possível observar que apesar de alteração de 

algumas práticas de organização, o forró pé de serra ainda é produzido por sujeitos sociais que 

exercem, além dessa atividade artística, outras atividades profissionais para o seu sustento, o 

que reafirma a reprodução da lógica socioeconômica de quando Januário chegou em Brasília 

na década de 1950. Essa reprodução de lógica de classe social dificultou o acesso a outros 

sujeitos de pesquisa para a realização de entrevistas. Contudo, futuros estudos podem avançar 

nas discussões que apresentei nesse trabalho. Por exemplo, a aproximação com o campo do 

Direito poderia ser profícua, no sentido de discutir como o campo das culturas populares e 

suas práticas organizativas além de produzirem, reproduzirem e resistirem a implementação 

de cidades-conceitos também garantem efetivo Direito à cidade, possibilitando que os sujeitos 

sociais ocupem os espaços públicos que a estes deve ser garantido. Outro aspecto importante 

que pode ser retomado em futuros estudos é como a construção de agenda de políticas 

públicas nas cidades consideram ou não práticas de culturais populares com base de sua 

produção. 

Com efeito, as discussões que realizei nesse estudo problematizam os interstícios de 

diferentes processos organizacionais, especificamente as cidades e culturas populares. Isso 
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pode contribuir como o campo da Administração no sentido de se pensar como as 

organizações afetam as cidades, assim como as cidades, ainda que conceitualmente pensadas, 

são reconfiguradas a partir das lógicas de atuação não somente das grandes corporações, mas 

dos sujeitos “ordinários” que vivem e dão vida a essas cidades.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALCADIPANI, R.; WESTWOOD, R.; ROSA, A. The politics of identity in organizational 

ethnographic research: Ethnicity and tropicalist intrusions. Human Relations, v. 68, p. 79-

106, 2015.  

ALFONSI, D. A. Para todos os gostos: um estudo sobre classificações, bailes e circuitos de 

produção do forró. 2008 145f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social. Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, São Paulo, 2007. 

ANDRADE, L. T. Segregação socioespacial na vida cotidiana: o caso dos condomínios 

fechados. In: ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, 26, São Paulo, 2002. Anais... Caxambú: ANPOCS, 2002. 

ATKINSON, R. The life story interview. In: GUBRIUM, J. F.; HOLSTEIN, J. A. Handbook 

of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002. 

BARACUHY, M. R. Análise do Discurso e Mídia: nas trilhas da identidade nordestina. 

Veredas, v. 2, p. 167-177, 2010. 

BARASSI, V. Ethnographic Cartographies: Social Movements, Alternative Media and the 

Spaces of Networks, Social Movement Studies. Journal of Social, Cultural and Political 

Protest, v. 12, n.1, p. 48-62, 2013. 

BARCELLOS, R. M. R.; DELLAGNELO, E. H. L.; SALLES, H. K. Práticas organizacionais 

e o estabelecimento de lógicas de equivalência: o circuito Fora do Eixo à luz da Teoria 

política do Discurso. Revista de Administração, v. 49, n.4, p. 684-697, 2014. 

BUCHANAN, I. Michel de Certeau: cultural theorist. Londres: Sage, 2000. p. 143 

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis. 

Londres: Heinemann Educational Book, 1979. 

CARDILO, C. M. O Forró “Pé De Serra” e a motivação dos jovens forrozeiros de Belo 

Horizonte. Licere, v.15, n.2, 2012. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2008. 

CHAGAS, P. B.; CARVALHO, C. A.; MARQUESAN, F. F. S. Desenvolvimento e 

dependência no Brasil nas contradições do Programa de Aceleração do Crescimento. 

Organizações & Sociedade (Online), v. 22, p. 269-290, 2015. 



119 

 

 

 

CLIFFORD, J. A experiência etnográfica. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

CLOSS, L.; ROCHA-DE-OLIVEIRA, S. História de vida e trajetórias profissionais: estudo 

com executivos bancários. Revista de Administração Contemporânea, v. 19, p. 525-543, 

2015. 

COSTAS, J. Problematizing mobility: a metaphor of stickiness, non-places and the Kinetic 

Elite. Organization Studies, v. 34, p. 1467-1485, 2013. 

CZARNIAWSKA, B. Organizations as obstacles to organizing. In: ROBICHAUD, D. ; 

COOREN, F. (Ed.) Organization and organizing: materiality, agency and discourse. New 

York: Routledge, 2013. p. 3–22. 

DAVEL, E.; CORA, M. A. J. Empreendedorismo Cultural: Construindo Uma Agenda 

Integrada de Pesquisa. In: Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 

Empresas, VIII, 2014, Goiânia. Anais... Goiânia: EGEPE, 2014. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (orgs). Handbook of qualitative research. London: Sage, 

1994. 

DEWALT, K. M.; DEWALT, B. R. Participant observation: a guide for fieldworkers. 

Toronto: Altamira Press, 2011.  

DOSSE, F. O espaço habitado segundo Michel de Certeau. ArtCultura, n. 9, jul.-dez. De 

2004. 

ECKERT, C.; ROCHA, A. L. C. O tempo e a cidade. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 

FEITOSA, R. A. S. Apontamentos para Uma Aproximação Crítica do Universo do Forró 

Pop. In: CONGRESSO BRASILEIRP DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 31, Natal, 

2008, Anais... Natal: INTERCOM, 2008. 

FELDMAN, M. S.; ORLIKOWSKI, W. J. Theorizing Practice and Practicing Theory. 

Organization Science, v. 22, n. 5, p. 1240–1253, 2011. 

FIGUEIREDO, M. D.; CAVEDON, N. R. Transmissão do Conhecimento Prático como 

Intencionalidade Incorporada: Etnografia numa Doceria Artesanal. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 19, p. 336-354, 2015.  

______. Embodied prejudices: a study on diversity and practices. Equality, Diversity and 

Inclusion: An International Journal, v. 34, p. 527-538, 2015. 

FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: RABINOW, P.; DREYFUS, H. L. Michel 



120 

 

 

 

Foucault: uma trajetória filosófica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 296-342. 

FRANCISCO, S. Da Poeira à Eletricidade: Música. Brasília: Instituto Terceiro Setor, 2012.  

GHERARDI, S. How to conduct a practice-based study. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. 

_____. Telemedicine: A practice-based approach to technology. Human Relations, v.63, n.4, 

p. 501–524, 2010. 

GOLSHORKI, D.; ROULEAU, L; SEIDL, D.; VAARA, E. Handbook of strategy as 

practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

GONZAGA, L. No Ceará não tem disso, não. Disponível em 

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47091/. Acesso em 26 de maio de 2016. 

GOSS, D.; JONES, R.; LATHAM, J.; BETTA, M. Power as practice: A Micro-sociological 

Analysis of the Dynamics of Emancipatory Entrepreneurship. Organization Studies, v. 32, n. 

2, p. 211 – 229, 2011. 

GREGORY, C. A. Gifts and Commodities. Londres: Academic Press, 1982. 

HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 

KUBITSCHEK, J. Por que construí Brasília. Brasília : Senado Federal, 2000. 

LATOUR, B. Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu 

professor (um tanto socrático). Cadernos de campo, São Paulo, n. 14/15, p. 339-352, 2006. 

LEITE, R. P. A Inversão do cotidiano: práticas sociais e rupturas na vida urbana 

contemporânea. DADOS: Revista de Ciências Sociais, vol. 53, n. 3, p. 737-756, 2010. 

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging 

confluences. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Eds.) The Handbook of Qualitative 

Research. London: Sage Publications, 1994, p. 163-188. 

LINS, G.; BORGES, C. Xote da Saudade. In: Trio Virgulino - 26 anos de estrada. Atração 

Fonográfica, 2008.  

LUIZ, E. B. Os filhos dos candangos: exclusões e identidades. 2007. Dissertação (Mestrado 

em História) - Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília (UnB). 

Brasília, 2007. 

MAC-ALLISTER, M. A. Organização-cidade: uma contribuição para ampliar a abordagem 

do objeto cidade como objeto de estudo no campo dos estudos organizacionais. Tese 



121 

 

 

 

(Doutorado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 2001.  

MARQUES R. Quem “se garante” no forró eletrônico? Produzindo diferenças em contextos 

de fronteira e ebulição social. Cadernos Pagu, v. 43, p. 347-383, 2014. 

MEDEIROS, R. Luiz Gonzaga – 100 anos do maior artista da cultura nordestina. 

Disponível em <https://tokdehistoria.com.br/2012/12/10/luiz-gonzaga-100-anos-do-maior-

artista-da-cultura-nordestina/>. Acessado em 20 de abril de 2016. 

MENDES, L.; CAVEDON, N. R. As culturas organizacionais territorializadas. Revista de 

Ciências da Administração, v. 15, n. 35, 2013.  

MIETTINEN, R.; SAMRA-FREDERICKS, D.; YANOW, D. Re-turn to practice: an 

introductory essay. Organization Studies, v. 30, n. 12, p. 1309-1327, 2009. 

MORAES, J.; ANTUNES, E. D. D.; DOVAL, J. L. M. D.; SILVA, F. C.  “Alice no país das 

maravilhas”: práticas organizacionais em uma empresa recuperada por trabalhadores. 

Organizações & Sociedade,  v. 16, n. 50, 429-445, 2009.   

NASCIMENTO, M. C. R.; OLIVEIRA, J. S.; TEIXEIRA, J. C.; CARRIERI, A. P. Com que 

cor eu vou pro shopping que você me onvidou? Revista de Administração Contemporânea, 

v. 19, p. 245-268, 2015. 

NEUBAUER, J. Cultural history after Foucault. New York: Aldine de Gruyter, 1999. 

OLIVEIRA, J. S.; CAVEDON, N. R. Micropolíticas das práticas cotidianas: etnografando 

uma organização circense. Revista de Administração de Empresas, v. 53, n. 2, p. 156-168, 

2013.  

ORTNER, S. B. Uma atualização da teoria da prática. In: GROSSI, M. P; ECKERT, C.; E 

FRY, P. (orgs.). Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas. Blumenau: 

Nova Letra, 2006, 19-44. 

PAIS, J. M. Sociologia da vida quotidiana: teoria, métodos e estudos de caso. Lisboa: 

imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

PARDINI, D.; MATUCK, P. J. P. Mudanças nas Práticas Organizacionais com a 

Implementação do Programa de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) em uma 

Multinacional do Setor Siderúrgico. Journal of Information Systems and Technology 

Management, v. 9, n. 1, p. 147-170, 2012. 

PORTELA, S. C. R. Produção e Consumo dos Novos Forrós em Salvador. Dissertação 



122 

 

 

 

(Mestrado em Cultura e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 

2008. 

RIGOTTO, R. M.; MACIEL, R. H.; BORSOI, I. C. F. Produtividade, pressão e humilhação 

no trabalho: os trabalhadores e as novas fábricas de calçados no Ceará. Rev. bras. saúde 

ocup., São Paulo, v. 35, n. 122, p. 217-228, 2010. 

ROCHA, A. L. C.; ECKERT, C. Etnografia: saberes e práticas. In: PINTO, C. R. J.; 

GUAZZELLI, C. A. B. (Org.). Ciências Humanas: pesquisa e método. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS, 2008. 

ROESE, A.; GERHARDT, T. E.; SOUZA, A. C. de; LOPES, J. M. Diários de campo: 

construção e utilização em pesquisas científicas. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 5, 

n. 3, 2006. 

ROSSONI, L; MACHADO-DA-SILVA, C. L. Institucionalismo organizacional e práticas de 

governança corporativa. Revista de Administração Contemporânea, v. 14, edição especial, 

p. 173-198, 2010. 

SANDBERG, J.; DALL’ALBA, G. Returning to practice anew: A life-world perspective. 

Organization studies, v. 30, n. 12, p. 1349-1368, 2009. 

SANSONE, L. Negritude sem etnicidade. Salvador: EDUFBA, 2004. 

SANTOS, L. L. S.; ALCADIPANI, R. Por uma Epistemologia das Práticas Organizacionais: 

A contribuição de Theodore Schatzki. Organizações & Sociedade, v. 22, n. 72, p. 79-98, 

2015. 

SANTOS, E.; MORAIS, M.; PANTOJA, T. Audácia, Perseverança e fé. A epopeia do Núcleo 

Bandeirante. Gama-DF: Carcará Editora e Produção Cultural, 1994. 

SARAIVA, L. A. S.; CARRIERI, A. P. Organização-cidade: proposta de avanço conceitual a 

partir da análise de um caso. Revista de Administração Pública, v. 46, n. 2, p. 547-57, 2012. 

_____.; _____. Uma vida, uma cidade: um estudo discursivo de uma metonímia. Revista 

Interdisciplinar de Gestão Social, v. 3, p. 143-157, 2014.  

SARAIVA, E. V.; CARRIERI, A. P.; AGUIAR, A. R. C.; BRITO, V. G. P. Um Pas de Deux 

da Estratégia com a Arte: as Práticas do Grupo Corpo de Balé. Revista de Administração 

Contemporânea, v.15, p.1016-1039, 2011. 



123 

 

 

 

SCHATZKI, T. R. On Organizations as they Happen. Organization Studies, v. 27, n. 12, p. 

1863–1873, 2006. 

_____. The Sites of Organizations. Organization Studies. v.26, n.3, p. 465-484, 2005. 

_____. A New Societist Social Ontology.  Philosophy of the Social Sciences. v.33, n.2, p. 

174-202, 2003. 

SCOTT, A. Gênero, identidade e cultura no forró contemporâneo. In: CONGRESSO DA 

REDE FEMINISTA NORTE E NORDESTE DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE A 

MULHER E RELAÇÕES GÊNERO, 18, 2014, Recife. Anais... Recife: REDOR, 2014. 

SILVA, E. L. Forró no asfalto: mercado e identidade sociocultural. São Paulo: Annablume; 

FAPESP, 2003. 

SILVA, E. História de Brasília: um sonho, uma esperança, uma realidade. 5ª ed. Brasília: 

Linha Gráfica Editora, 2006. 

SILVA, A. R. L.; CARRIERI, A. P.; SOUZA, E. M. A Constructionist Approach for the 

Study of Strategy as Social Practice. Brazilian Administration Review, v. 9, p. 1-18, 2012. 

SOUZA, C. M. L. Entre o planejamento estratégico formal e informal: um estudo de caso 

exploratório sobre a prática de estratégia nas organizações. Revista de Administração 

Contemporânea, v. 15, n. 5, 855-876, 2011. 

SOUZA, M. M. P.; CARRIERI, A. P. Racionalidades no fazer artístico: estudando a 

perspectiva de um grupo de teatro. Revista de Administração de Empresas, v. 51, p. 382-

395, 2011. 

TROTTA, F. C. Música popular, moral e sexualidade: reflexões sobre o forró contemporâneo. 

Contracampo, v. 20, p. 132-146, 2009.  

TURETA, B. F.; ARAÚJO, B. F. Escolas de samba: trajetória, contradições e contribuições 

para os estudos organizacionais. Organizações & Sociedade, v. 20, p. 111-129, 2013. 

VARGAS, R. A. A.; JUNQUILHO, G. S. Funções administrativas ou práticas? As ‘artes do 

fazer’ gestão na Escola Mirante. Revista de Ciências da Administração, v. 15, p. 180-195, 

2013. 

ZINE, M. C. La pensée et l’action dans la perspective sociologique de Michel de Certeau. 

Laval théologique et philosophique, v. 66, n. 2, p. 407-423, 2010.

http://lattes.cnpq.br/5226357022961460#_blank


124 

 

 

 

ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1.  Fale-me sobre sua história de vida (onde nasceu, estudou, morou, família, trabalho). 

2. Que tipo de relação você tem com Brasília? (nascido, possui parentes, etc.) Você 

trabalha em outros projetos ou exerce alguma outra profissão? Se sim, como faz para 

conciliar? 

3. Conte um pouco sobre a história do forró em Brasília. 

4. Qual é a sua relação com o forró? 

5. Como você percebe o campo do forró em Brasília? 

6. O que te motivou a dar início ou a participar do movimento e dos bailes de forró? 

7. Fale um pouco sobre a história do grupo que faz parte. 

8. Como é feito o processo de escolha do lugar de apresentação? O que vocês fazem a 

partir do momento que o lugar é escolhido até o dia do evento? 

9. Quais foram as principais dificuldades encontradas para continuar trabalhando com o 

forró? Quais incentivos você teve? Como contornou essas dificuldades?  

10. Quais são as principais dificuldades encontradas hoje em dia? Como você consegue 

contorná-las? 

11. Em quais locais vocês já apresentaram? Quais foram os espaços que mais gostaram de 

tocar? Por que? 


