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Spok e o Novo frevo: um estudo etnomusicológico

Francesco Valente

 RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Brasil, Pernambuco, frevo, jazz, Spokfrevo 

Orquestra, hibridismo

Esta dissertação analisa o percurso musical da Spokfrevo Orquestra a 

partir de um trabalho etnográfico realizado em Olinda e Recife (Brasil) 

entre Dezembro de 2012 e Março de 2013. O objectivo principal é o de 

estudar o estado actual do género musical pernambucano frevo, 

constituindo a Spokfrevo Orquestra como estudo de caso. Analiso a  

performance, o repertório e o percurso artístico do Spok e da sua 

orquestra. Através da analise de fontes primárias e secundárias, procuro 

caracterizar o género e as suas transformações na actualidade. A analise 

musical de um frevo-de-rua, “Último dia” composto por Levino Ferreira,  

na interpretação da Orquestra de Frevo de José Menezes e da Orquestra 

Spokfrevo permite o entendimento dos processos de mixing, 

antropofagia, mudança e resistência no frevo actual.
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Capítulo 1.   Introdução

1.1 Problemática

O presente estudo aborda a influência do jazz num dos principais estilos musicais do 

carnaval brasileiro, o frevo de Pernambuco. Esta dissertação de Mestrado é um estudo 

etnomusicológico da performance, do repertório e do percurso artístico da Spokfrevo 

Orquestra, um dos agrupamentos brasileiros que cruza o jazz com o frevo, mantendo 

uma actividade intensa quer no Brasil quer no estrangeiro. Parti para este estudo da 

minha perspectiva de músico de jazz, interessado no cruzamento de várias linguagens 

musicais. Por outro lado antes de iniciar os meus estudos em etnomusicologia, 

interessou-me a música da Spokfrevo Orquestra pelo cruzamento de linguagens 

musicais e pela inovação que apresenta. Decidi então de focar a minha dissertação de 

mestrado sobre o frevo moderno com influências de jazz, aprofundando os meus 

conhecimentos sobre o estado actual deste género musical, a partir de trabalho de 

terreno que levei a cabo em Olinda e Recife. 

 Realizei meu primeiro trabalho de campo entre 20 de Dezembro 2012 e 14 de 

março de 2013, principalmente em Olinda. Neste período, frequentei o ambiente social 

e musical relacionado com o frevo, conhecendo de perto além de Spok, nome artístico 

de Inaldo Cavalcante de Albuquerque, outros músicos, regentes de orquestra e 

compositores do género. Assisti aos ensaios de orquestras e escolas de dança, estudando 

o ambiente no qual desenvolveu-se o trabalho de Spok. Neste contexto pude observar as 

dinâmicas da preparação anual do ritual do carnaval pernambucano, ganhando 

igualmente uma perspectiva geral em torno deste fenómeno social brasileiro. Troquei 

conhecimentos com outros investigadores, partilhando e descobrindo outros interesses, 

que abrangiam várias manifestações culturais e musicais do carnaval local: os concertos 

de diversos géneros musicais nos palcos, as orquestras de frevo, os projectos de música 

local e nacional, os maracatus, as nações africanas, o candomble, o forro, os 

caboclinhos, o cavalo marinho, a ciranda, o frevo-de-bloco, o frevo-de-rua, os blocos e 

desfiles carnavalescos, as rodas de coco, o bumba-meu-boi, as serestas. No meio destas 

manifestações musicais de Pernambuco, o frevo é o grande protagonista 

desempenhando um papel central no contexto do carnaval pernambucano. Observei 
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igualmente a intensidade do envolvimento da população de Olinda e do Recife na 

preparação e na realização do pré-carnaval e do carnaval propriamente dito. 

 Através do estudo de caso, pretendo investigar os processos de mudança do 

frevo, e a recepção do trabalho de Spok entre músicos, regentes de orquestra, 

compositores de frevo, críticos e jornalistas. Em Recife e Olinda, encontrei importantes 

expoentes históricos do género, e deparei-me com diferentes pontos de vista e graus de 

aceitação: uns assumiram uma postura radical e purista que implicava a recusa da 

inovação, outros mais abertos à mudança. Segundo o jornalista José Teles: “Ao longo de 

cem anos, o frevo viveu entre a cruz dos que o queriam evoluindo, adaptando-se aos 

novos tempos e a espada dos que o pretendiam preso às raízes, tradicional. (...) Mas o 

frevo foi se modificando, apesar do saudosismo que teimava em coloca-lo em camisa-

de-força (muitos dos seus dedicados exegetas não admitiam sequer o frevo-canção, para 

muitos apenas um arremedo da marchinha carioca)...” (Cassoli 2008). 

 As perguntas de partida que procurei abordar são as seguintes: Quais os 

precursores no processo de renovação do frevo? Quais as inovações introduzidas pela 

orquestra Spokfrevo? Como é que o elemento improvisativo e a linguagem jazzística 

transformaram o género em termos de forma, arranjo, orquestração e performance? 

Quais as diferenças entre o frevo-de-rua (tocado no carnaval, nas ladeiras e ruas de 

Recife e Olinda pelas fanfarras) e o frevo instrumental de concerto (o chamado de 

palco)? Como é que a crítica e o público avaliam as inovações do frevo moderno (ou 

frevo de palco) propostas por Spok? Qual é o conteúdo popular e tradicional no 

repertório da sua orquestra? 

 Estas questões, juntamente com outras que surgiram ao longo do trabalho de 

campo, continuam hoje a ser centrais na minha tese. Através da discussão em sede 

académica, no Núcleo de Investigação Sobre os Músicos nas Festas Populares da UFPE, 

orientado pelo Prof. Carlos Sandroni, do qual fui membro na qualidade de investigador, 

cheguei a entender mais concretamente as diferenças substanciais entre os vários tipos 

de frevo. De acordo com o Dossiê de Candidatura “Frevo - Patrimônio Cultural 

Imaterial do Brasil” de 2006, o género pernambucano divide-se em três sub-géneros: o 

frevo-de-rua, o frevo-de-bloco e o frevo-canção. O primeiro, que também inclui três 

subcategorias como irei explicar mais a frente (o frevo abafo, coqueiro e ventania), é 

objecto de estudo da presente dissertação. Trata-se de um frevo instrumental, que é o 
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género a partir do qual se baseia a concepção e formação da Spokfrevo Orquestra, que 

executa este género típico de rua, no seu formato sempre instrumental, mas num palco, 

por isso referido como “frevo de palco”. Em particular esta distinção entre o frevo-de-

rua e o frevo de palco, é muito importante para entender quais os novos caminhos e 

para onde este estilo de frevo instrumental poderá progredir. Entender as duas facetas do 

mesmo género: uma mais ligada às tradições locais, praticada nas ruas e nas ladeiras ao 

longo do carnaval pernambucano, e uma mais moderna e fusionada, praticada nos 

teatros e salas de concerto à volta do mundo, ao longo do ano inteiro. Estes contrastes 

suscitaram em mim, nos meus entrevistados assim como em outros colegas 

investigadores, uma série de questões: qual o estado actual do género nas suas várias 

vertentes? quais mudanças musicais que estão a ter lugar? qual o futuro do frevo numa 

altura em que o próprio é declarado património imaterial da humanidade pela Unesco 

(2012)?

 A importância que tem o frevo contemporâneo, não se prende apenas pelo 

desenvolvimento do género numa perspectiva moderna, mas também pelas 

oportunidades que esta nova linguagem musical da no sentido de uma circulação global. 

Trata-se de um género que é de matriz urbana (nasce nas cidades de Recife e Olinda, no 

contexto do carnaval), que agora mais do que nunca começa a sair e a ser apreciado não 

só fora das fronteiras do estado pernambucano, mas além do território brasileiro e 

sobretudo no contexto dos festivais de world music e jazz internacionais. A Spokfrevo 

Orquestra já esteve em 15 países da Europa, Asia e Africa, realizou concertos em palcos 

celebres, como New Morning, Roskilde, Montreux, Barbican, Pori Jazz, Womex, 

Marciac entre outros, divulgando o género pernambucano, inserindo-o com firmeza nos 

universos do jazz e da world music. 

Entre várias entrevistas que realizei no meu trabalho de campo, a que realizei 

com Spok, foi a mais importante. Spok esclareceu alguns pontos fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho: a diferença entre o frevo tradicional instrumental (o 

frevo-de-rua) e o frevo moderno (o chamado de frevo de palco), diferença que 

representa a meu ver o cerne da questão, uma relação dicotómica na qual coloca-se o 

desenvolvimento da carreira da Spokfrevo Orquestra; o percurso e a formação de Spok ; 

o conhecimento e a sabedoria que recebeu de seus mestres; a sua tentativa de renovar o 

estilo através de uma linguagem jazzística e improvisativa; a controversa questão sobre 
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a qualidade da própria linguagem improvisativa, surgindo a necessidade de desenvolver 

uma nova linguagem de improvisação puramente brasileira, ou nordestina neste caso; a 

reacção dos puristas do frevo às suas inovações e as razões desta reacção; os seus 

projectos e sonhos futuros como o de desenvolver uma linguagem mais tipicamente 

brasileira; enfim a questão da ausência do elemento da dança no tipo de performance da 

Spokfrevo Orquestra.

O principal enfoque desta dissertação é a análise do percurso pessoal e 

profissional de Spok, da sua orquestra, e o estudo das inovações que a orquestra 

configura para o frevo em termos de arranjos, orquestração e técnica interpretativa. 

Procurarei contextualizar Spok e a Spokfrevo Orquestra no âmbito da nova vaga de 

compositores e intérpretes do frevo no final do século XX e princípio do XXI, e analisar 

o significado desta música na sociedade actual pernambucana. Mais especificamente, 

abordarei: quais elementos da música de Spok contrastam com o frevo-de-rua 

tradicional, qual a reacção dos críticos e dos músicos às suas inovações. Irei reflectir 

sobre algumas afirmações do Spok e de outros entrevistados, relativas à linguagem 

utilizada no discurso musical improvisativo da Spokfrevo Orquestra.

1.2 Contexto

Para entender melhor o impacto que tem a música da Spokfrevo Orquestra no contexto 

local, a sua origem e como realizou-se a mistura com elementos oriundos do jazz, decidi 

realizar meu trabalho de campo em Olinda e Recife, precisamente na altura do ano em 

que se prepara e se realiza o carnaval: um espaço físico e temporal onde a música local 

desenvolve-se, e onde não apenas os músicos da referida orquestra, mas também a 

maioria dos músicos pernambucanos vindos do interior formam grupos, actuam e 

colaboram. De facto alguns dos músicos locais mais afirmados, actuam nos desfiles dos 

blocos carnavalescos, lado a lado com músicos não profissionais das novas gerações. 

Uma ideia que se repete nas várias entrevistas que realizei, é que o carnaval 

pernambucano de Olinda e Recife é considerado, no contexto do carnaval brasileiro, 

como o mais democrático. No carnaval local, todas as pessoas podem participar nos 

blocos e nos desfiles sem ter que pagar para comprar fantasias ou para aceder a 
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sambódromos ou plateias. É um carnaval que acontece na rua, aberto a todos os foliões1 

sem distinção de classe, género, raça ou proveniência. A minha observação confirma a 

afirmação dos meus interlocutores. Trata-se de um momento de liberdade colectiva 

quase total, onde o elemento coadjuvante e protagonista é a música. Em particular os 

blocos que desfilam com as suas fanfarras e orquestras (normalmente contratadas), no 

meio da massa dançante de foliões nas íngremes ladeiras de Olinda e nas ruas mais 

amplas de Recife, animando o carnaval e o povo pernambucano ao som do frevo (e de 

outras expressões musicais da cultura local). 

A topografia do centro histórico da cidade de Olinda fez com que se excluíssem 

à partida as passagens de trios eléctricos, mais típicos por exemplo no carnaval da 

Bahia, e em algumas avenidas de Recife (Boa Viagem, por exemplo), e com isso a 

exibição de uma música electrificada e de origem bahiana, nomeadamente a 

denominada Axé. Acresce-se a vontade da prefeitura e do governo local, de apoiar e 

incentivar a música regional, típica do estado de Pernambuco, e sobretudo as fanfarras 

de frevo-de-rua, os desfiles de frevo-de-bloco e os blocos de maracatu (onde os músicos 

geralmente tocam sem amplificação). Existem de facto duas dinâmicas distintas, 

observando as práticas musicais carnavalescas: o carnaval de chão e o carnaval de 

palco. Duas dinâmicas que envolvem diferentes tratamentos por parte do governo local, 

e que implicam diferentes maneiras de adaptação e graus de envolvimento por parte dos 

músicos que participam nestes eventos. Duma forma geral, pode-se afirmar que em 

Olinda o carnaval é mais de chão, devido à passagem das fanfarras nas ladeiras do 

centro histórico, lugar onde seria quase impossível instalar grandes palcos, por uma 

questão puramente logística. Ao viver o carnaval em Olinda, pode-se admirar a 

surpreendente quantidade de orquestras e de músicos que tocam na rua (fanfarras, 

orquestras de pau e corda, grupos de maracatu, bumba meu boi, blocos de samba etc.). 

Este fermento, implica toda uma preparação que se desenvolve ao longo de vários 

meses (o dito pré-carnaval). Neste período é possível assistir aos ensaios das orquestras 

e dos relativos grupos de dança, onde pode-se admirar a frenética e intensa organização 

dos blocos em termos de preparação musical, interacção com o corpo de dança, 

fantasias, estandartes, percursos, apoios da prefeitura, as prévias etc.  Por outro lado 

1 Folião é o público do carnaval
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temos as performances musicais de palco: no caso de Olinda, os palcos são montados 

normalmente na avenida marginal ao lado do mar, perto do centro histórico, e no caso 

de Recife o palco tradicional e mais importante é colocado no Marco Zero, praça central 

do Recife Antigo. Nestes palcos passam as estrelas da música nacional e regional, as 

orquestras de frevo mais conhecidas e apreciadas pelo público, cantores famosos e 

afirmados da Musica Popular Brasileira (MPB), músicos e cantores estrangeiros. 

Existem outros palcos no centro de Recife, oferecendo também música alternativa e 

diversos estilos musicais, não obrigatoriamente ligados às expressões musicais do 

carnaval (por exemplo o palco Recbeat). No Recife a oferta cultural é mais diversificada 

em relação àquela de Olinda. 

  É na análise do contraste entre o carnaval de palco e o carnaval de chão, e das 

diferenças entre o frevo-de-rua e o frevo de palco, que se insere a minha pesquisa. O 

primeiro é um género instrumental puramente de rua, que implica a presença de uma 

fanfarra acompanhando um grupo de bailarinos, cuja dança se chama de “passo” (e os 

bailarinos, passistas). O frevo de palco é o que se distingue pela melhor qualidade 

intrinsecamente musical, dos arranjos e por vezes do virtuosismo de seus músicos e 

maestros, pela diferente orquestração, assim como pelo importante factor da inovação 

musical. É preciso notar que as características da performance de rua, impedem 

automaticamente o desenvolvimento de uma actuação com arranjos mais elaborados, 

algo mais facilmente realizável num palco. Na performance de palco, os músicos podem 

projectar com mais comodidade as suas capacidades a nível instrumental, utilizando 

partituras, instrumentos eventualmente pouco usados na rua (o sax barítono, a batería e 

instrumentos eléctricos por exemplo). Todavia, temos de  reconhecer que o público em 

geral (os foliões) e os passistas, na rua querem ouvir e dançar um frevo mais simples, 

essencial, enérgico e viril, utilizando um adjectivo que o musicólogo Valdemar de 

Oliveira costumava atribuir ao género musical (Oliveira 1971). 

1.3 A Spokfrevo Orquestra

A Spokfrevo Orquestra foi escolhida como estudo de caso exactamente pelo seu 

background: Spok assim como os músicos membros da sua orquestra cresceram na rua e 

nas fanfarras. Desenvolveram-se como músicos, nas bandas filarmónicas e nas 
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orquestras de frevo mais reconhecidas (muitos dos músicos que a compõem tocaram na 

orquestra do famoso Duda, considerado hoje como um dos compositores e arranjadores 

mais importantes do Brasil, um exemplo é a sua famosa “Suíte Pernambucana de 

Bolso”). Hoje em dia tocam na Spokfrevo Orquestra um frevo tradicional instrumental 

(baseado no estilo do frevo-de-rua), mas renovado através de cruzamento com 

elementos musicais oriundos do jazz, exibindo-se nos melhores festivais do circuito 

internacional. Nos últimos dez anos esta orquestra despertou em mim múltiplos 

interesses, não só pelo nível surpreendente da técnica instrumental, dos refinados 

arranjos e pela grande energia performativa. A orquestra apresenta a meu ver um frevo 

actual, com algumas influências de elementos estrangeiros, como o da improvisação 

instrumental de estilo jazzístico, ao mesmo tempo praticando um frevo bem ancorado 

nas tradições locais, e no qual transparece um íntimo e forte respeito pela tradição do 

género.

 Devido ao facto de tratar-se de uma tese de mestrado, limitar-me-ei em analisar 

as questões acima referidas, focando o estudo de caso. O meu objecto de estudo, pelo 

material recolhido e pela sua complexidade, presta-se à perspectivas e abordagens mais 

alargadas no futuro. Contudo, neste trabalho irei apresentar a análise de uma parte do 

material recolhido durante o trabalho de campo, as entrevistas realizadas com o Spok e 

com outros importantes músicos, compositores, regentes de orquestras e dançarinos. 

A análise do material recolhido terá em conta a literatura relativa ao tema, sendo 

enformada pelo enquadramento onde serão analisados conceitos analíticos, como 

ferramentas úteis para tentar explicar este fenómeno do frevo contemporâneo, do qual o 

Spok com a sua orquestra é seguramente o mais reconhecido representante.

1.4 Enqudramento teórico

Os debates actuais sobre o hibridismo da cultura brasileira representam num certo 

sentido uma continuação dos discursos dos intelectuais do século XX, nomeadamente 

de antropólogos como Gilberto Freire e musicólogos como Mário De Andrade. Estes 

debates foram assentes numa noção do Brasil enquanto sociedade mestiça e híbrida. 

Esta perspectiva está igualmente patente no discurso dos artistas, músicos e performers, 

tornando-se fundamental para entender os processos de hibridismo que ocorreram no 
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frevo, e na música popular brasileira em geral nas últimas duas décadas. Na minha 

análise dos processos e das ideias subjacentes à produção musical da Spokfrevo 

Orquestra, proponho adoptar três conceitos de base: “mixing”, antropofagismo e 

resistência. 

 Frederick Moehn adopta a noção de “mixing” na sua análise da produção de 

vários músicos brasileiros (2012). Trata-se de um conceito aberto e dinámico que é 

apropriado para interpretar o processo de hibridização fundamental em vários géneros 

de música popular brasileira, como é o caso do frevo actual, incluindo o discurso 

musical de Spok. A metáfora do antropofagismo é central no debate internacional em 

torno da música popular brasileira. A antropofagia refere-se a um método pós-colonial 

de apropriação e modernização e também é um conceito utilizado nas estratégias de 

marketing da world music. A noção de antropofagismo é útil para a interpretação da 

música de Spok. Existe outro aspecto a valorizar que é a tensão entre a mudança e a 

afirmação de uma linguagem local. Esta tensão transparece no discurso de Spok: para 

ele é muito importante a procura e a definição de uma linguagem autóctone. Spok não 

esta apenas misturando o frevo com o jazz, utilizando categorias genéricas, mas tenta 

encontrar um meio próprio e moderno, para exprimir o que ele acha poderá vir a ser a 

identidade local, pernambucana e nordestina, no discurso musical, estendendo seu 

discurso não só ao frevo, mas também à música popular brasileira em geral.

1.4.1 Música Brasileira e Modernidade

 No seu trabalho, Moehn tenta demonstrar a importância de elementos como o 

cannibalistic, mixed and moving body e metáforas associadas, na música dos autores 

que estuda (Fernanda Abreu, Lenine, Suely Mesquita, Chico Neves, Marcos Suzano, 

Pedro Luís e a Parede, entre outros), na qual existe um cuidado em encontrar equilíbrio 

entre os “grooves locais” e as influências internacionais. Na análise das fusões musicais 

no panorama musical brasileiro, e em particular na Zona Sul de Rio de Janeiro, propõe 

substituir a noção de hibridismo pela metáfora de mixing: “If to hybridise originally 

referred to crossing two organisms in order to create a new one that would be better 

adapted to specific purposes -a kind of positivist biological engineering- ‘mixing’ can 

perhaps communicate more of a sense of an ambiguous temporal dimension and a 
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continual, open-ended process, a circular stirring up of things, movement, and also an 

adding to without necessarily needing to take anything away” (Moehn 2012:167). No 

seu trabalho, Moehn perspectiva a produção musical e o próprio acto de mistura de sons 

em estúdio como uma extensão dos discursos dos intelectuais brasileiros do século XX, 

sobre a questão da mistura racial e cultural. Um exemplo é dado pela afirmação de 

Chico Neves, um produtor carioca entrevistado por Moehn, referindo à estética do 

mixing como “something that we have in our blood, it’s a thing of the Brazilian race, the 

Indian with the mulatto, with the Portuguese, with who knows what, the great mixture 

of races; Brazil already has this by nature” (Ibid.:172). Pedro Luís (da banda Pedro Luís 

e a Parede), numa outra entrevista, chama a sua música de "absurdly mixed: what is 

most brazilian is already mixed" (Ibid.:104), e afirma que o Brasil é o país da mistura. 

Estas ideias sobre a mistura não constituem uma ruptura com o passado, mas sim uma 

continuidade com um discurso dominante sobre o que é ser brasileiro, e sobre a cultura 

nacional brasileira. 

 Este discurso remonta aos ideais do modernismo brasileiro dos anos ’20 e ’30. 

Da Semana de Arte Moderna que reuniu intelectuais e artistas brasileiros em São Paulo, 

em 1922, foi proposta a noção de “antropofagia” que foi adoptada por vários autores na 

análise da música popular brasileira e de outros fenómenos artísticos do país. Segundo 

esta noção, artistas, escritores e compositores eram guiados pelo ideal da 

“canibalização” de diversos recursos culturais brasileiros e estrangeiros para produzir 

uma genuína arte brasileira (Andrade 1928). Foi no acto desta canibalização que os 

artistas se autodefiniram como brasileiros na arte de devorar e digerir múltiplos recursos 

culturais, estrangeiros e domésticos. A metáfora do canibalismo também foi utilizada na 

interpretação das interacções entre as músicas urbanas e as músicas das áreas rurais, o 

que na maior parte dos casos levou ao surgimento de novos estilos e formas musicais. 

Este processo é definido pelo etnomusicólogo norte-americano Larry Crook como 

"digestive hibridity"  (2009:30), segundo o qual a música brasileira é um sistema 

complexo e repleto de influências e interligações de elementos diferentes de origem 

local, nacional ou internacional. No contexto histórico e cultural do modernismo 

brasileiro, Oswald de Andrade, em 1928,  proclamava o Manifesto Antropófago. Nesta 

publicação, o autor afirma: “Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 

Filosoficamente” (Andrade 1928), com o objectivo de criar uma cultura nacional 
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misturada, inovadora e que pudesse um dia ser exportada como modelo para o próprio 

Ocidente. 

 No final dos anos 60, os músicos associados ao movimento da Tropicalia, 

tomaram como referência principal a noção de “canibalismo cultural” de Andrade, para 

explicar as fusões musicais por eles criadas: por exemplo, misturavam-se estilos 

brasileiros com o rock electrificado. Músicos como Caetano Veloso, misturavam estilos 

e géneros canonizados como nacionais, como o samba e a bossa nova com outros estilos 

regionais como o baião, o maracatu e o frevo. Substituíram a instrumentação acústica 

com instrumentos eléctricos típicos da música americana e anglo-saxónica, 

transformando assim expressões culturais associadas à identidade local em recursos 

para estabelecer relações dinâmicas com o exterior. Uma estratégia para alcançar a 

suposta modernidade da música pop “universal”, ou o que eles chamavam som 

universal, especialmente através da adaptação de tecnologias e métodos de produção 

associados ao rock e à música pop. Nos anos 90, segundo a cantora Fernanda Abreu, 

depois de duas décadas de inundação de música pop anglo-saxónica no mercado 

brasileiro, os músicos da nova geração no Brasil (Carlinhos Brown, Chico Science e os 

músicos da cena do Mangue Beat no Recife), perguntarm-se “What about 

Brazil?”(Moehn 2012:174), voltando a orientar as suas misturas musicais pelos 

discursos em torno do modernismo do princípio do século XX sobre a cultura nacional. 

Nestes discursos, as palavras de ordem eram “miscegenação” e “canibalismo cultural”. 

Estas metáforas e os discursos a elas associados, têm uma forte ligação aos discursos em 

torno da raça, e à noção do antropofagismo cultural que também influenciou a música 

brasileira. 

 Nos anos 90 as antigas alegorias da miscigenação e da mistura adquirem novos 

significados. Vários etnomusicólogos realçam a tensão entre a resistência e a rendição 

ao capitalismo global no discurso dos músicos. Por exemplo, os artistas entrevistados 

por Moehn, recorrem frequentemente ao discurso da mistura racial e da antropofagia 

cultural, e como muitos outros predecessores, ligam seus discursos criativos ao 

Manifesto Antropófago de Oswaldo De Andrade. Estes músicos contemporâneos 

efectuam uma ruptura com o passado através do uso das tecnologias. Porém, verifica-se 

a continuidade do recurso ao “discurso canibalista”, com a sua propensão para a mistura 

racial e para a digestão e a reformulação de influências estrangeiras. Este discurso 
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voltou a assumir uma certa importância na segunda metade dos anos 90, perante as 

potenciais armadilhas dos processos de globalização. Ou seja, misturar elementos das 

práticas culturais nacionais (timbres, textos, processos, performances desde o forró ao 

samba), no âmbito de estilos pop-rock-jazz, o que Turino designa como 

”cosmopolitismo” (2000; 2008), tornou-se um meio de oposição à alienação e à 

homogeneização imposta pelas forças da globalização neoliberal a fim de "have your 

national pride in order to preserve your characteristic and territory", conforme afirma o 

cantor Pedro Luís entrevistado por Moehn  (Moehn 2012:105). Neste caso o acto de 

preservação e resistência contra o domínio económico das grandes potências que 

tendem a controlar sempre mais os fluxos culturais, ocorre através da proposta de uma 

nova mistura, com uma certa referência ao Tropicalismo e à Jovem Guarda. Neste 

processo de re-estabelecer o “orgulho nacional”, nos anos 90 Chico Science & Nação 

Zumbi foram precursores e protagonistas no âmbito do Mangue Beat e da cena cultural 

urbana no Recife. Se Chico Science descobriu que o hip  hop tinha tudo a ver com o 

maracatu, Pedro Luís fez o mesmo fundindo rock n'roll com samba. Seguindo o mesmo 

esquema, Spok procedeu de igual modo, fundindo jazz com frevo. 

 Esta última perspectiva contribuiu para o meu entendimento do caso de Spok: as 

digressões internacionais que Spok fez com a Banda Pernambuco, acompanhando o 

cantor António Nóbrega, ainda nos anos 90, e a consequente intersecção com outras 

bandas no circuito internacional, as actuações em festivais de jazz, representam uma 

parte fundamental do percurso que o levaram a introduzir novos elementos na forma do 

frevo-de-rua tradicional. O objectivo de Spok foi o de enriquecer o género e abri-lo a 

novos desafios, nomeadamente o elemento da improvisação, dando aos músicos a 

liberdade de improvisar sobre uma estrutura musical tradicional, diferente da do jazz, 

que se adaptava bem a este recurso musical. O discurso de Spok, baseia-se na ideia de 

renovar o estilo do frevo, para seguir re-inventando a própria tradição, como podemos 

verificar neste trecho do texto de apresentação da Spokfrevo Orquestra no website 

oficial: “...o propósito maior da SpokFrevo: arrancar o frevo do seu papel coadjuvante e 

levá-lo ao palco, como ator principal. Para isso, precisa romper paradigmas e seguir 

inventando a tradição...”2. Ao mesmo tempo o processo de mistura na música de Spok, é 

2 http://www.spokfrevo.com.br/

http://www.spokfrevo.com.br
http://www.spokfrevo.com.br
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caracterizado pelo acto “antropofágico” de apropriação, através da assimilação (ou 

“ingestão”) de recursos oriundos como os arranjos e as orquestrações tipicamente 

jazzísticas e a linguagem da improvisação. 

 Finalmente, a noção de “hibridación restringida” proposta pelo antropólogo 

argentino Néstor Garcia Canclini, chama a atenção ao facto que processos facilitados 

pela fluidez das comunicações não resultam necessariamente numa apropriação 

indiscriminada de elementos de outras culturas (2000:14), ou seja pode existir uma 

tensão entre a apropriação e a resistência. Como irei demonstrar, esta ambiguidade 

verifica-se no exemplo do frevo de Spok, em que incorporam-se elementos estrangeiros 

como a linguagem jazzística das big bands norteamericanas e a do improviso, existindo 

todavia uma continua procura de uma linguagem autêntica nordestina e um afastamento 

dos modelos do jazz norteamericano no discurso improvisativo. Aliás, esta perspectiva é 

defendida pelo antropólogo Acácio Piedade, afirmando que “o jazz brasileiro, ao mesmo 

tempo que canibaliza o paradigma bebop, busca incessantemente afastar-se da 

musicalidade norte-americana, isto através da articulação de uma musicalidade 

brasileira” (Piedade 2005). Com efeito, o próprio jazz brasileiro é normalmente 

denominado pelos músicos e críticos de “música popular instrumental brasileira”. Este 

é um ponto central na análise das entrevistas que realizei, nas quais Spok afirma a 

necessidade de querer distanciar-se de uma linguagem aprendida nos métodos de jazz 

americanos, para poder alcançar, na linguagem improvisativa, uma brasilianidade, ou 

nordestinidade, referindo-se à musicalidade de artistas nacionais como Dominguinhos, 

que para Spok, é um exemplo a partir do qual atingir, aprender e assimilar esta 

linguagem mais autóctone.

1.5 Metodologia

A minha pessoal experiência no mundo do frevo, começou ha uns anos atrás quando 

comecei a viajar pelo Brasil atraído pelas suas expressões culturais. A música 

experimental brasileira que descobri nos últimos anos, animou a minha pesquisa e 

vontade de conhecer sempre mais acerca deste género musical. Através de algumas 

viagens estimuladas também por esta curiosidade, conheci projectos de música 

sobretudo instrumental, que hoje em dia representam uma referência artística 
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fundamental até no desenvolvimento da minha própria carreira de instrumentista e 

compositor: Uakti, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Tom Zé, Arrigo Barnabé, Dom 

Um Romão, Airto Moreira, Tom Jobim, Marcos Suzano, Spok, e géneros musicais 

como o Manguebeat e o Tropicalismo entre outros. Este percurso de pesquisa, viagens e 

encontros, levou-me a continuar neste processo de conhecimento num nível académico, 

e a realizar o meu primeiro trabalho de campo etnográfico. Com o propósito inicial de 

estudar unicamente o caso da Spokfrevo Orquestra, no contexto do circuito musical da 

capital pernambucana, organizei minha ida para Recife, para a realização do meu 

primeiro trabalho de campo no final de 2012. 

 Longe das minhas perspectivas iniciais, a experiência de terreno levou-me a entrar 

em contacto com o ambiente do frevo mais tradicional, ligado ao frevo-de-rua, no fundo 

o género instrumental sobre o qual baseia-se o trabalho de Spok. Acabei por conhecer e 

entrevistar músicos e regentes de orquestra ligados a este tipo de frevo mais tradicional. 

Considero que este contacto inicial revelou-se importante, porque a minha experiência 

pessoal tornou-se uma base válida que hoje me permite entender melhor, contextualizar 

e analisar com mais discernimento algumas questões: de onde vem o frevo de palco, 

perceber de que maneira este frevo de palco moderno é recebido e avaliado pela 

comunidade dos músicos locais. Acabei por entrar em contacto com um network de 

escolas, clubes, orquestras, grupos carnavalescos, que contam com centenas de 

personagens ligadas à música, à dança e à forma do frevo mais tradicional, e por 

conhecer alguns músicos com mais de cinquenta anos de actividade profissional, que 

dedicaram toda a vida ao frevo. 

 No início do meu trabalho etnográfico, altura em que me parecia ainda pouco 

provável um encontro com Spok, comecei por fazer um levantamento e uma recolha de 

dados sobre o contexto social (no caso particular, em Olinda), no qual o frevo pratica-

se: quais os bairros, os clubes, as escolas e grémios donde as fanfarras e as orquestras 

formam-se, ensaiam, tocam, competem entre si e desenvolvem a sua própria carreira. 

Comecei por assistir aos ensaios de orquestras e fanfarras, que depois encontrei no meu 

caminho ao longo das prévias do carnaval, e no meio da multidão do carnaval 

propriamente dito. Consegui estabelecer uns laços iniciais que, nos últimos dias da 

minha estadia pernambucana, me permitiram de conhecer grandes mestres do género 

como Edson Rodrigues, José Bartolomeu e o próprio Spok.  
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 O meu percurso de investigador no campo e de músico profissional, e o facto de 

eu ser estrangeiro, colocaram-me na posição de “Outsider”, investigador com um 

“olhar de fora” na observação do fenómeno. Isto implicou ao longo do meu trabalho 

etnográfico, uma auto-reflexão sobre o meu próprio papel, a minha identidade, e a 

minha experiência prática no terreno. A experiência vivida, no seu complexo, leva-me a 

tentar trazer um contributo pessoal na discussão antropológica sobre categorias 

dicotómicas como outsider/insider, émico/ético e outras noções metafóricas sobre o 

trabalho de campo. O etnomusicólogo tem muito para oferecer às outras disciplinas 

etnográficas, quando o seu trabalho vem da etnografia da experiência directa. Shelemay 

descreve a tendência participativa do etnomusicólogo na cultura musical, como 

ʻʻextraordinarily participatory participant-observationʼʼ (Cooley e Barz 2008:20).

1.5.1 Trabalho de campo em terra de Frevo e impressões pessoais

Comecei o meu trabalho de campo em Olinda, onde fiz um primeiro levantamento dos 

lugares e bairros onde “acontece” o frevo. Procurei e frequentei lugares onde decorriam 

ensaios de orquestras residentes no território, como a Orquestra Armação Musical do 

director Cláudio Rodrigues, a Orquestra da Pitombeira dirigida por Lessa, e a Orquestra 

da Escola Henrique Dias dirigida por Oseas e Duda. Assisti a vários ensaios em lugares 

distintos: no Clube Vassourinhas que se situa no Amparo, na Pitombeira dos Quatro 

Cantos, e na Escola de Música Henrique Dias, todos lugares históricos, ligados às 

tradições culturais e musicais de Olinda. Escrevi algumas notas de campo, gravei vídeos 

e tirei fotografias de ensaios que normalmente envolviam grandes orquestras de 40/50 

elementos e grandes grupos de dança, com a presença dos passistas. Foi interessante 

neste sentido poder apreciar ao vivo como este estilo musical é intimamente ligado à 

dança: a coreografia adapta-se ao arranjo musical e vice-versa. Para entender melhor 

esta conexão entre música e dança, frequentei também a escola do Grupo de Dança 

Capoeira Frevo e Passo, de Carlos Loy, Tonho das Olindas e Fofão, todos alunos do 

lendário dançarino Nascimento do Passo. 

 Durante o pré-carnaval em dezembro e em janeiro, todos os domingos muitas 

destas orquestras saem na rua num desfile em forma de bloco, numa espécie de ensaio 

geral para o carnaval (a chamada “prévia”). Assisti ainda às noites de coco, ciranda, 
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forró, cavalo marinho, brega, música de pífanos e música de repentistas, típica do 

Nordeste brasileiro (ligada à literatura de cordel), em vários lugares de Olinda e Recife. 

Ao frequentar os ensaios das orquestras de frevo em Olinda, comecei aos poucos a 

entrar em contacto com alguns músicos, e com alguns regentes de orquestras, 

arranjadores e músicos de vários naipes, o que me permitiu relativamente cedo de poder 

organizar a agenda das entrevistas. 

 Para representar o frevo na sua diversidade, quis conectar com diferentes 

tipologias de personagens ligadas ao género: músicos das fanfarras e das orquestras de 

palco, regentes de orquestras, compositores, arranjadores, coreógrafos e passistas. 

Conheci desta forma o ambiente do frevo mais popular. Isto ajudou-me a entender 

através das entrevistas o estado actual do género musical, e analisar a posteriori o 

processo que levou à esta renovação do frevo no princípio do século XXI, através da 

perspectiva dos músicos entrevistados. O objectivo é o de entender a importância das 

inovações trazidas pela orquestra de Spok no ambiente do frevo, e qual a situação actual 

de um estilo de música que acaba de ser declarado Património Imaterial da Humanidade 

(2012). 

 O circuito de músicos que ia conhecendo e o terreno da minha pesquisa, de Olinda 

alargaram-se ao centro de Recife, onde cheguei a entrevistar personalidades de primeiro 

plano como Edson Rodrigues na Casa do Carnaval, o compositor e trompetista José de 

Bartolomeu, e por fim o próprio Spok. Nesta última entrevista encontrei algumas 

respostas: o Spok resolveu algumas das questões fundamentais do meu trabalho, sobre 

os efeitos e implicações do seu trabalho inovador, sobre como este é aceite ou não na 

comunidade musical pernambucana, brasileira e internacional, além de outras questões 

e aspectos inerentes ao seu percurso e ao passado, presente e futuro do frevo. 

 Com outros entrevistados tive a oportunidade de conhecer a realidade actual do 

género através de outras perspectivas, e a possibilidade de reviver através dos relatos de 

alguns deles, as vezes músicos de idade superior aos 70 anos, alguns momentos da 

história do frevo, personagens míticas da música pernambucana e do Nordeste no geral 

(Nelson Ferreira, Capiba, Levino Ferreira, Sivuca, Luís Gonzaga, Jackson do Pandeiro 

etc.). Durante este percurso tive também a oportunidade de fazer parte do Núcleo de 

Investigação sobre os Músicos nas Festas Populares, do Departamento de Música da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), coordenado pelo prof. Carlos Sandroni. 
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Foi uma óptima experiência, entrei em contacto com outros músicos e investigadores 

locais interessados no frevo, assim como em outras expressões culturais ligadas ao 

carnaval.  

 Na primeira parte do trabalho de campo, tive a sensação de que as possibilidades 

de poder fazer uma dissertação sobre o frevo, em particular sobre Spok, iam-se 

restringindo, ao mesmo tempo em que iam surgindo novas ideias para abordar de 

maneira diferente o estudo do género musical em questão. Apresentaram-se novas 

problemáticas que suscitaram em mim algum interesse, neste sentido pude averiguar em 

primeira pessoa como as vezes pode ser difícil a condução de um trabalho de campo, 

que pode-nos levar para novas direcções, novas perspectivas e novas maneiras de olhar 

para o mesmo fenómeno. Um processo que pode enriquecer de qualquer maneira o 

nosso conhecimento sobre um determinado objecto de estudo. O conjunto de todas as 

entrevistas que realizei, integram de qualquer maneira a entrevista fundamental 

realizada com Spok, e no seu complexo o material recolhido ajuda-me a entender 

melhor a importância e o papel que tem o frevo actual chamado de palco, assim como 

outros aspectos relacionados ao mais tradicional frevo-de-rua. Entender também todo 

este fermento musical feito de ensaios abertos de orquestras residentes, clubes, escolas, 

agremiações, blocos, foliões, desfiles, passistas e rádios. 

 Foi através da análise e da avaliação do material recolhido, da consequente 

reflexão a posteriori, que cheguei a definir mais concretamente e definitivamente os 

objectivos do meu trabalho. A metodologia aplicada para a realização deste trabalho é o 

trabalho de campo etnográfico, a participação em grupos de pesquisa e a discussão de 

questões relevantes para o meu trabalho com outros investigadores, a recolha e 

sistematização do material recolhido (audio-visual, transcrição das entrevistas, literatura 

relativa, material da internet), análise, reflexão e desenvolvimento do texto final, analise 

musical de uma composição de Levino Ferreira interpretada pela Orquestra de Frevo de 

José Menezes e plea Spokfrevo Orquestra, e as devidas conclusões. 

 Em “Shadows in the Fields” (2008), Barz e Cooley, questionam qual o estado 

actual do fieldwork: o novo trabalho de campo é global, nenhum género musical, 

tradição ou actividade relacionada é offlimits para o etnomusicólogo contemporâneo. 

São debatidas também as novas características do trabalho de campo, que agora inclui 

também a pesquisa feita na internet, que representa um novo tipo de fieldwork, ou uma 
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nova forma de etnografia. No meu caso pessoal o maior desafio foi o de traduzir a 

experiência etnográfica em forma de escrita, processo que por vezes revelou-se 

complicado, representando de certeza a etapa mais importante da experiência no seu 

complexo.

1.6 Estudos em torno do Frevo e da música brasileira

Em "Brazilian Musics, Brazilian Identitites” de 2000, Suzel Reily refere como nas 

últimas decadas as abordagens e perspectivas das novas gerações de musicólogos 

abraçaram de maneira diferente a multiplicidade de identidades no território nacional 

brasileiro. Repercorre a história da musicologia brasileira mostrando como desde as 

primeiras recolhas até as obras mais contemporâneas existe uma secular preocupação 

em tentar entender o complexo panorama da música no Brasil. Os primeiros folkloristas 

como Sílvio Romero, contestando a ideia de um nacionalismo romântico, afirmaram 

que a mestiçagem caracterizava a cultura do país: o encontro entre índios, africanos e 

europeus começava a ser aceite como base sobre a qual definir uma noção moderna de 

cultura brasileira. A construção de uma identidade nacional baseada sobre a ideia de 

uma cultura híbrida afirmou-se entre os intelectuais, escritores, pintores, escultores, 

arquitectos e músicos no princípio do século XX, nomeadamente no seio do discurso 

modernista. O objectivo desta corrente foi o de quebrar com a imitação dos modelos 

culturais europeus, para construir uma cultura autónoma que pudesse reflectir a psique 

nacional. Uma das mais coerentes explicações deste novo projecto nacional foi dada por 

Mário de Andrade, no seu “Ensaio sobre a música brasileira” de 1928: o seu interesse 

acerca da música nacional foi além do objectivo de recolha, ele tentou de facto analisar 

o repertório nacional para definir enfim uma ideia de psicologia nacional através da 

expressão musical. Sentindo ao mesmo tempo a importância do debate académico em 

acto na Europa, seu trabalho foi fortemente influenciado por Lévy-Bruhl, Taylor, Frazer, 

Freud e Marx, ele todavia utlizou o trabalho destes teóricos de maneira selectiva e 

criativa, fundindo correntes internacionais com os debates e preocupações locais. Em 

linha com o pensamento do seu tempo ele aceitou o mito de um Brasil baseado numa 

etnicidade tri-racial, e estava interessado particularmente em mostrar como as 

contribuições dos vários grupos raciais tinham-se fundido na expressão original da 
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música brasileira. O trabalho de De Andrade foi tão criativo e evocativo no estudo da 

música brasileira, que segundo Riley, acabou por sufocar a pesquisa musicológica ao 

longo de algumas décadas. 

 O trabalho dos etnomusicólogos a seguir limitou-se na descrição e na recolha, e 

num sentido geral manteve-se ligada a um orientamento nacionalista também depois da 

queda do Estado Novo. Uma área que se desenvolveu foi a da historiografia da música 

brasileira, graças ao contributo de investigadores como Renato Almeida, José Maria 

Neves, José Ramos Tinhorão, entre outros. Estes investigadores projectaram as suas 

preocupações no passado, visto como o continuum de um processo inevitável, na qual a 

música produzida no Brasil era progressivamente nacionalizada. Esta preocupação era 

representada através da sucessão cronológica de estilos, que vieram adquirindo um 

estatus canónico, e definir enfim o que constituia a música nacional brasileira 

“autêntica” (os primeiros géneros vistos como autenticamente brasileiros e mais 

estudados foram a modinha e o lundu: “the first  ‘Afro-Brazilianizing’ a European form, 

the later ‘Europeanizing’ an Afro-Brazilian form”) (Riley  2000:6). A modinha neste 

contexto interessou investigadores seja da música clássica seja da música popular. 

Depois da modinha temos a seguir o choro, que emergiu em 1870, um género 

caracterizado pelo virtuosismo e pela improvisação, e este como a modinha teve sua 

importância e apareceu em obras de compositores de música erudita como Chiquinha 

Gonzaga e Villa-Lobos entre outros. Entrando no século XX, no contexto da música 

popular canonizam-se o samba a bossa nova e a MPB (Música Popular Brasileira), 

como géneros que representam a musicalidade brasileira. Os outros estilos que se 

desenvolveram a nível nacional, vieram a ser identificados como géneros regionais: o 

baião (apesar deste ter tido um certo sucesso nacional nos anos ’40), o maracatu e o 

frevo, todos estes géneros associados ao Nordeste. Maria Elizabeth Lucas afirma: “the 

linear historical accounts that outline the sucession of musical movements in Brazilian 

popular music, presenting it as unique, independent and hegemonic, have created a 

mythic narrative about those at  the centre, while rendering invisible those at the 

margins” (Riley 2000:7). 

 A literatura sobre o frevo não é muito rica, os textos mais usados também na 

academia são poucos, e a bibliografia resume-se a uma lista de poucos autores: 

Valdemar de Oliveira, Larry Crook, José Teles, Ruy Duarte, Ariano Suassuna, Mário de 
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Andrade. De uma forma geral o frevo é tratado na literatura numa perspectiva histórica, 

encontrei pouco material acerca dos compositores do princípio do século XXI, o que 

sugere a necessidade de desenvolver conhecimento teórico sobre esta fase de mudança, 

transformações em acto nos últimos anos, âmbito ligado ao argumento principal da 

minha dissertação, que trata do frevo contemporâneo e suas misturas.

 Dentro do universo de jornalistas, sociólogos, historiadores e folcloristas que 

tem escrito sobre o frevo, o primeiro que, em qualidade de dramaturgo e músico, 

adentrou nos aspectos intrinsecamente musicais do género, definindo suas fontes, 

analisando sua construção sintáctica e esclarecendo a classificação sobre os vários tipos 

de frevo foi o Valdemar de Oliveira que escreveu “Frevo, Capoeira e Passo”, publicado 

em 1971, sob convite e estímulo do eminente musicólogo uruguaio nascido na 

Alemanha, Curt Lange, desde sempre interessado e impressionado pelas manifestações 

populares de Pernambuco, e do Brasil no geral. O Valdemar de Oliveira, foi compositor, 

pianista, escritor, teatrólogo, musicólogo, advogado e médico nascido em Recife. 

Compôs operetas, modinhas, valsas, canções, toadas, marchas e frevos. É sem duvida o 

autor mais citado nos estudos sobre este género musical. Neste livro o autor descreve o 

frevo pernambucano, como manifestação coreográfica urbana de massas, analisa a 

história do género musical e da dança do passo, os caracteres estruturais, e outros 

aspectos importantes para a compreensão deste fenómeno social (os clubes, as troças, os 

blocos, clube-de-rua, as fontes, os vários tipos de frevo, os compositores, a morfologia, 

o papel importante da capoeira e sua influência no nascimento da dança do passo, o 

guarda-chuva e os adereços dos passistas etc.). Na literatura sobre o frevo destaca-se 

também o trabalho do jornalista José Teles, com o seu livro “Do Frevo ao Manguebeat” 

de 2000. Este livro documenta a efervescência cultural do estado de Pernambuco. 

Depois de ter exportado o frevo, o maracatu, o baião de Luis Gonzaga, astros da música 

nacional como Alceu Valença, impõe-se outra vez no mercado nacional e internacional 

com os maiores exponentes do Mangue Beat, novo movimento musical dos anos 90: 

Chico Science e Nação Zumbi, Mundo Livre S/A etc. O livro repercorre a história da 

música pernambucana ao longo do século XX, passando dos mestres históricos do 

frevo, ao rock dos anos ’60 e ’70, ao tropicalismo, para chegar ao Mangue Beat e ao 

princípio do século XXI. Foi utilizado também o seu artigo sobre o Spok “A revolução 

do frevo tem nome: maestro Spok” 2005. Entre as obras mais actuais temos o livro de 
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Larry  Crook “Music of Northeast  Brazil” 2009, que representa um válido contributo nos 

estudos sobre a música do Nordeste do Brasil, e em particular sobre a história do frevo. 

O livro é dividido em três partes, o autor vai desde uma visão geral do Brasil até 

exemplos específicos de tradições musicais, que nos ajudam a pensar e entender 

realidades locais e globais da música brasileira. No Nordeste do Brazil existem as raízes 

de muitos dos patterns da interacção cultural que vieram caracterizar a sociedade 

brasileira e a identidade brasileira, vista como o resultado da mistura racial e cultural de 

povos africanos, indígenas e europeus. Neste contexto, música e identificação racial 

sempre estiveram interligadas. O autor analisa vários fenómenos como a música 

bahiana, Axe Music, o frevo pernambucano, e personagens específicas da música 

nordestina como Luís Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Chico Science & Nação Zumbi e 

o movimento do Mague Beat. O livro termina exactamente na citação dos exponentes 

do frevo da actualidade: Spokfrevo, o ponto a partir da qual a minha pesquisa começa. 

No geral falta uma análise aprofundada sobre o frevo contemporâneo, sobre as 

mudanças que estão ocorrendo neste género musical, que hoje mais do que nunca esta 

saindo fora das fronteiras nacionais, para entrar no circuito global dos festivais. Foram 

consultados alguns trabalhos académicos mais recentes sobre o frevo, como a tese de 

doutorado de Leonardo Vilaça Saldanha, “Frevendo no Recife” 2008, que representa 

uma boa retrospectiva sobre a história do género, desde suas origens até os dias de hoje, 

tratando mais em particular a biografia de grandes personagens do passado como 

Nelson Ferreira e Capiba. A tese de mestrado de Marcelo Gama e Mello de Magalhães 

Pinto, “Frevo para piano de Egberto Gismonti”, 2009, que aborda o tema do hibridismo 

de elementos da música popular brasileira, neste caso o frevo, com elementos eruditos: 

a influência de Bach e Chopin na música “Frevo” de Egberto Gismonti. A tese de 

mestrado de Pablo Garcia da Costa “Tradição e Inovação em K-Ximbinho” de 2009, 

que representa um paralelo de inovação de um género musical brasileiro, a influência do 

jazz no chorinho, através da figura de K-Ximbinho. A tese de mestrado de Juliana 

Amelia Paes Azoubel “Frevo and the contemporary dance scene in Pernambuco, Brazil” 

2007, que se focaliza no desenvolvimento e afirmação da dança do frevo, denominada 

de passo, como dança tradicional popular, analizando a sua actual influência nas 

companhias de teatro e de dança de Pernambuco. A tese de mestrado de Sergio Ricardo 

de Godoy Lima “O piano mestiço: composições para piano popular com 
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acompanhamento a partir de matrizes pernambucanas” 2005, que discorre sobre 

aspectos históricos e estilísticos característicos de três estilos de música pernambucana, 

entre os quais o frevo. A tese de mestrado de Ayrton Muzel Benck Filho, “O Frevo-de-

Rua no Recife: Características Socio-histórico-musicais e um esboço estilístico e 

interpretativo” de 2008, útil para estudar a morofologia do frevo e as características 

estruturais do género. Utilizei como base também o trabalho de Nelly  Carvalho, Sophia 

K. Mota e José Ricardo Paes Barreto “Dicionário do frevo” (UFPE, 2000), o artigo de 

Acácio Piedade “Jazz, música brasileira e fricção de musicalidades” de 2005, e o 

“Dossiê de Candidatura” do Frevo, de 2006, para a nomeação para Património Imaterial 

da Humanidade pela Unesco. A literatura relativa ao meu trabalho baseia-se também na 

leitura de artigos, papers e outros trabalhos recentes de Carlos Sandroni, Garcia 

Canclini, Leonardo Barreto Linhares, Silas Ribeiro, Fausto Borém, Elvira Ramos Silva, 

Luciana Mendonça, Carvalho etc. Foram consultadas em particular, obras de 

importantes antropólogos brasileiros entre os quais se destaca o trabalho de Roberto 

Damatta “Carnaval, Malandros e Heróis” 1997, e livros ilustrados sobre o “Frevo Cem 

Anos de Folia” 2008, de Cassoli e enfim material vário encontrado na internet sobre a 

Spokfrevo Orquestra. 

 Outras leituras fundamentais para o enquadramento teórico do meu trabalho 

foram “Contemporary Carioca: Technologies of Mixing in a Brazilian Music Scene” de 

2012, neste livro Frederick Mohen divide o texto em cinco capítulos, que se focam 

sobre o trabalho de músicos estabelecidos e afirmados no Rio de Janeiro e no mercado 

internacional (Marcos Suzano, Lenine, Pedro Luís e a Parede, Fernanda Abreu e 

Paulinho Moska), fazendo uma análise da música destes autores, num quadro geral da 

negociação entre os elementos locais e internacionais na prática musical, nos discursos e 

narrativas sobre a mestiçagem, a mistura cultural, e circulação global da música. Do 

Mohen também consultei o artigo “Music, Mixing and Modernity in Rio de Janeiro”, de 

2008 de Frederick Mohen. Foi consultado o livro “Culturas Híbridas: Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad” de 2001, de Néstor García Canclini, para desenvolver 

conhecimentos sobre os processos de hibridismo e a cultura híbrida da America Latina e 

suas formas de sincretismo não só musical, mas cultural a um nível geral. Em “Riffs, 

repetition and theories of Globalization”, de 1999, Ingrid Monson nos explica a sua 

visão sobre como a música da diáspora africana incorpora complexos processos de 



28

mistura intercultural com elementos ocidentais, e complexas questões como a ideologia 

racial. A autora nos amostra vários exemplos musicais como Count Basie, música zouk, 

música afro-cubana, para ilustrar várias maneiras de como a repetição é central para 

configurar uma ideia sobre a música diaspórica africana: a importância dos patterns, dos 

riffs, da repetição, e como estes são combinados, como a própria repetição suporta a 

forma do call-and-response, e como estes patterns definem um overlapping de diversas 

áreas estilísticas. Os processos de combinação de riffs, repetições, grooves pode-se 

admirar numa vasta série de estilos da música da diáspora africana: funk, blues, 

soukous, zouk, reggae, mbalax, rumba, soca etc. Processos que mostram a importante 

questão do emprestimo de elementos musicais entre culturas, a circulação dos géneros 

da contemporary popular world music. Neste sentido, se estes processos musicais 

podem ser concebidos como analogias de justaposição de processos culturais e sociais, 

existe segundo o autor a possibilidade de aplicar estes conceitos às teorias sobre a 

globalização cultural, onde emerge a problemática do hibridismo. O livro “Brasilian 

Popular Music and Globalization”, de 2001 de Charles Perrone e Christopher Dunn, foi 

importante também para entender noções sobre os processos que colocam a música 

brasileira dentro do contexto do mercado global, analisar o impacto da mais recente 

Brazilian world music numa escala global, e regional, com especial atenção sobre os 

estilos musicais do Nordeste do Brasil, e numa visão comparativa destes com as 

inovações vindas das grandes metrópoles do sul, como Rio de Janeiro e São Paulo. A 

introdução e os vários ensaios deste livro prestam-se a problematizar estas questões 

sobre o marketing num contexto global. Enfim o livro de Veit  Erlmann “Music, 

Modernity  and the global immagination: South Africa and the West”, de 1999, ajudou-

me a entender melhor questões fundamentais para este trabalho: globalização, mass 

media, viagens, world music, modernidade, global imagination, imperialismo, os 

debates em acto no âmbito dos estudos pós-coloniais, o papel da música na imaginação 

global dos europeus, africanos, afro-americanos desde o final do século XIX até ao 

princípio do século XXI. O Erlmann, a partir de discursos sobre o álbum “Graceland” 

de Paul Simon (1987), examina a estética do world beat, a ideologia e história da 

música sul-africana, afro-americana e cruzamentos de estilos, discursos e ideologias no 

espaço do Atlântico Negro, que levaram à formação de uma black ecumene, vista como 
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a base sobre a qual desenvolveu-se uma consciência afro-americana contemporânea, e 

por consequência a expressão de black music.
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Capítulo 2.     “Frevo: introdução histórica e situação actual”

2.1 O frevo-de-rua em Olinda

A minha actividade professional de músico permitiu-me nos últimos anos de tocar em 

vários festivais de música, um pouco por toda Europa e excepcionalmente em outros 

continentes, onde também gravei discos (em Africa e na India). Este percurso deu-me a 

possibilidade de cruzamentos com inúmeros músicos de outros países. Uma das viagens 

que fazem parte deste processo e que esta na origem deste trabalho, foi a que me levou a 

Pernambuco, onde deparei-me com uma grande variedade de expressões culturais e 

musicais, algumas de origem africana (maracatu), e outras caboclas como o coco3, 

outras de origem exclusivamente indígena como a música de pífanos, e outros géneros 

híbridos de influência europeia e mista, como o caso do próprio frevo. Este último 

género, na sua versão mais actual, despertou em mim um certo interesse, porque esta 

descoberta pessoal coincidia numa altura na qual comecei a tocar em Big Bands, e 

orquestras maiores: o que despertou meu interesse, foi a arte do improviso aplicada a 

um ritmo tipicamente Nordestino. Voltei para Pernambuco várias vezes, e no ano 

passado foi lá que desenvolvi o meu primeiro trabalho de campo etnomusicológico. Vou 

descrever nas seguintes linhas a experiência vivida em primeira pessoa num dos muitos 

desfiles de blocos de frevo que frequentei em Olinda, em Fevereiro de 2012. 

 

2.1.1 Carnaval de Olinda, Feveriro de 2013

Em princípio de fevereiro do mesmo ano começou o carnaval, que eu pessoalmente 

passei prevalentemente em Olinda, com a excepção de alguma excursão no carnaval de 

Recife. Esta grande festa popular, no Brasil registra a participação activa de uma grande 

parte da população, alguns blocos chegam a ter um milhão de participantes (o Galo da 

Madrugada de Recife)4, e no meio da grande massa dançante conduzir um trabalho de 

campo, ou tomar notas, torna-se tarefa complicada, além do facto que é mesmo preciso 

3 ritmo de origem africano e indígena, e que recebe várias nomenclaturas como coco-de-roda, coco-de-
sertão, coco-de-embolada etc.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada

http://en.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada
http://en.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada
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ter uma boa resistência e boa saúde para aguentar o calor das tardes do verão 

pernambucano, a pressão humana dentro e ao lado dos blocos que continuam a desfilar 

na rua e nas ladeiras sem pausa. Tentei no meio da multidão seguir alguns blocos, com 

orquestras de frevo de diferentes dimensões, algumas das quais reconhecidas como 

entre as melhores, onde participei como folião: o bloco da Ceroula, o bloco das Virgens, 

o bloco da Sala da Justiça, o bloco Manguebeat, o bloco da Ema, o bloco Lord de 

Olinda, o bloco Mulher na Vara, a noite dos Tambores Silenciosos, o bloco da 

Pitombeira. Este último foi o que frequentei mais vezes, porque foi o bloco na qual 

conheci alguns músicos que me ajudaram ao longo do trabalho de terreno. Em cada 

domingo o bloco reune-se no clube da Pitombeira dos Quatro Cantos, a dinâmica 

repete-se semanalmente: ensaio no espaço da Pitombeira na hora do almoço, aberto ao 

público, onde a orquestra passa o repertório, aquece tubas e trombones, metais e 

palhetas para depois do ensaio, deslocar-se na rua à porta do clube e preparar-se para o 

desfile no centro histórico. Dentro do espaço o ambiente é muito quente, para aceder ao 

bar e às casas de banho é preciso passar quase no meio dos músicos da orquestra, 

desviando as varas dos trombones, e através da massa dançante que enche a sala e 

assiste ao ensaio dançando e cantando os frevos. 

          Fig.1 Ensaio no Clube Pitombeira dos Quatro Cantos
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Fora do clube dispõem-se as barracas de bebidas e comidas feitas na hora, e 

concentram-se os foliões que atendem para o arranque do desfile que irá dar uma volta 

do centro de Olinda, passando pelos lugares mais significativos seguindo um percurso 

pré-estabelecido e concordado com a prefeitura. A orquestra sai na rua, os músicos 

esperam a chegada dos passistas, e uma vez composta a ordem do desfile, com passistas 

e porta estandarte em frente, a orquestra no meio e os foliões atrás, o bloco arranca. 

Todas as pessoas que ficaram a espera à porta do clube, vão seguindo a “onda”, 

colocando-se atrás dos passistas e da orquestra, que geralmente toca neste momento o 

frevo de saída. Começa assim o desfile pelas ruas do centro histórico. O momento mais 

importante a meu ver é quando o bloco passa pelos Quatro Cantos, um cruzamento 

central no centro histórico da cidade, lugar onde acontece normalmente o encontro com 

outros blocos que estão desfilando na mesma hora. É neste caso que a orquestra tocará o 

frevo de encontro (chamado por alguns músicos como Spok e Edson Rodrigues de 

frevo-do-abafo), num tom quase lúdico de competição entre clubes, o que na história 

provocou todavia não poucos problemas a nível de segurança pública. Depois de 

desfilar pelas ruas da cidade, o bloco regressa na sede, e a orquestra neste retorno toca o 

frevo regresso. Supõe-se que cada clube tenha seu frevo de saída, seu frevo de encontro 

e seu frevo regresso, isto vem de uma tradição já secular de clubes históricos seja de 

Olinda, que de Recife (por exemplo o famoso Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas 

foi fundado em 1889). Esta distinção de saida/encontro/regresso contrasta com outra 

que distingue o frevo-de-rua em coqueiro/ventania/abafo, mais a frente vou tratar com 

mais cuidado estas distinções. Ao longo do percurso pude observar a heróica resistência 

dos músicos da fanfarra, dos passistas, e dos respectivos dos outros blocos encontrados 

no tráfego dos desfiles da cidade: blocos de maracatu, baterias de samba, serestas, etc.: 

todos os foliões aguentando um calor por vezes insuportável e a continua pressão da 

massa, dentro de ruas e ladeiras muito apertadas, as vezes em subidas íngremes na 

direcção da Sé, tendo que soprar todavia nos susafones, trombones, trompetes e 

saxofones e tocar nos instrumentos de percussão, quase sem parar ao longo do dia 

inteiro. Observando esta grande aventura das fanfarras no meio da multidão, em quanto 

músico, tive muitas vezes a vontade de partilhar com eles estes momentos de folia, mas 

também através de uma observação mais distanciada surgiram em mim umas questões 

sobre o que é, ou o que pode significar ser músico no contexto do carnaval do Brasil, ou 
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em particular neste caso do carnaval de Pernambuco: de que maneira os músicos 

definem a sua filiação com à comunidade através da participação activa no carnaval? o 

que significa emotivamente este tipo de participação? em que termos define-se a 

filiação a um clube e que distinções esta gera? o carnaval representa para alguns/muitos 

uma real oportunidade de ganhar um cachet (apesar de ser este as vezes simbólico)? 

existem diferentes retribuições para músicos profissionais e/ou amadores? para os 

músicos a ideia de tocar num palco com uma orquestra afirmada representa um status, 

um objectivo profissional? etc.  

 Todas estas questões são interessantes e inerentes ao meu trabalho, através delas 

poderia-se tentar explicar, sob outras perspectivas, o estado actual do género musical em 

questão, e poderão ser abordadas em trabalhos de investigação futuros. O que interessa 

aqui é todavia o frevo de Spok, e para entender qual o novo formato na qual este género 

performa-se hoje em dia, o frevo de palco, torna-se necessário definir o género nas suas 

vertentes, entender a divisão em sub-géneros, tratando de caracterizar cada um destes.

2.2 Caracterização do frevo 

O frevo é um género de música popular Brasileira que tem uma forte expressão no 

Carnaval de Pernambuco, sobretudo em Olinda e no Recife.  Actualmente existem 

diversos tipos de frevo, alguns dançados enquanto outros apenas envolvem música 

instrumental, ou voz solista com acompanhamento instrumental. Regra geral, o frevo-

de-rua é tocado por bandas ou orquestras de instrumentos de sopro. Em 2012 foi 

incluído na lista representativa do património imaterial da humanidade da UNESCO.

  Na década de 1930, o frevo afirma-se através das gravações em discos e pela 

difusão radiofónica, e foi neste período que foi convencionada a subdivisão do frevo em 

três categorias, da seguinte forma: o frevo-de-rua, tocado por grupos instrumentais 

orquestrais; o frevo-canção, tocado por orquestras e cantado; o frevo-de-bloco, que 

incluía antigas marchas carnavalescas, tocado por orquestras de pau e corda e coros 

femininos. Nos parágrafos seguintes tratarei de caracterizar cada uma destas variantes.

O frevo-de-rua é um sub-género instrumental destinado unicamente à dança. No geral, 

caracteriza-se pela forma A B A, com 16 compassos em cada secção. É executado 
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normalmente ao ar livre num andamento rápido. Predomina a estrutura de “pergunta e 

resposta” entre metais e palhetas. O frevo-de-rua costuma ser dividido em três 

subgéneros, por uma convenção de origem incerta, mas que é aceitada de uma forma 

geral por estudiosos e músicos5, em: frevo-do-abafo, frevo-ventania, frevo-coqueiro. 

Existem ainda outros tipos de frevo como com o frevo de salão e o frevo eléctrico.

O frevo-do-abafo (também chamado de frevo-de-encontro ), é uma forma de frevo-de-

rua, tocado no encontro entre fanfarras rivais, onde uma fanfarra tenta abafar o som da 

outra através da melodia com notas agudas, as vezes de longa duração, este tipo de 

frevo é de mais fácil execução em fortíssimo, dando a possibilidade de “abafar” a 

música do clube vizinho, quando estes encontram-se na rua. Neste tipo de frevo 

predominam os trombones e os pistons. Um exemplo de frevo-do-abafo, citado também 

por Spok, no DVD “Passo de Anjo ao Vivo” de 2008, é “Cabêlo de Fôgo” de Nunes, 

com arranjo de Duda, vou colocar no próximo exemplo a parte do primeiro trompete da 

orquestra:
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     3          1. 2. D.S. al Coda



   
  

Coda

 

CABÊLO DE FÔGO
  FREVO

ORQUESTRA DE FREVO de NUNES/Arr. DUDA

                        Fig.2 “Cabêlo de Fôgo” de Nunes/Arr.Duda

5 Dossiê de Candidatura, 2006
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O frevo-coqueiro, é uma variação do frevo-de-rua: pode ser considerado também uma 

variante do frevo-do-abafo, sua característica principal é a utilização de notas agudas 

que vão além do pentagrama, sobretudo dos trompetes, com grande utilização de 

semicolcheias, notas rápidas. Aqui em baixo, temos um exemplo de frevo-coqueiro, o 

“Picadinho” de Artur Gabriel:  

                            

!"#$%&

!"#$%&

&$'&(

!"#(

&$'(

!"#$%&

        Fig.3 “Picadinho” de Artur Gabriel

O frevo-ventania, é uma variação do frevo-de-rua, que possui pouca densidade sonora e 

tem uma linha melódica movimentada, com o uso de semicolcheias realizadas pelas 

palhetas (saxofones), sobretudo na parte da introdução, as notas raramente ultrapassam 

o pentagrama. Este frevo não se presta muito para clubes de rua, sendo mais utilizado 

nos salões dos clubes fechados. Um exemplo é o “Tempestade” de Joaquim Wanderley:                    

                              

!"#$

   
             Fig.4 “Tempestade” de Joaquim Wanderley
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Esta distinção entre abafo, coqueiro e ventania, é explicada ao vivo também por Spok, 

no DVD já citado de 2008. Segundo o Edson Rodrigues o frevo-ventania utiliza 

sobretudo as palhetas (clarinetes, saxofones), não é estridente, e não tem uma grande 

projecção sonora, por esta razão, apenas o frevo-de-abafo e coqueiro prestam-se para a 

execução a céu aberto, sem a sofisticação de aparelhos sonoros, indispensáveis para o 

frevo-ventania. Ele afirma que uma série de compositores actuais (referindo-se 

provavelmente também ao Spok), fazem uma mistura destas três componentes, num 

frevo chamado de frevo de salão, com composições que tem nítidas influências de 

melodias e harmonias oriundas do jazz norte-americano. Este frevo de salão assim 

como o frevo-ventania, é executado quase exclusivamente nos salões, por explorar 

menos os metais da orquestra e dando um papel importante às palhetas. Este frevo de 

salão, coincide a meu ver com o frevo de palco, definição corrente para indicar o frevo 

de orquestras actuais, como a do Spok. 

 Existe ainda, além dos estilos citados, o frevo eléctrico, que se refere ao frevo 

tocado com instrumentos eléctricos (teclados, baixo eléctrico, guitarra eléctrica etc.), 

mais comum a partir da introdução do trio eléctrico no contexto do carnaval 

pernambucano. A distinção comum entre frevo coqueiro/abafo/ventania suscita a 

discordância de vários músicos e compositores de renome como José Menezes e Nunes: 

este último prefere distinguir entre o frevo cantado (tocado nas salas de concerto) e o 

frevo na rua (na qual ele faz uma distinção definida mais pela função dos frevos ao 

longo do desfile: frevo de saída, de encontro e de regresso). O maestro Ademir Araújo 

chega a criar uma diferenciação do “frevo na rua” no lugar de frevo-de-rua, para o 

distinguir em termos interpretativos e composicionais, dos frevos que são executados 

nos salões e nos concertos de palco. Podemos ver portanto como estas distinções não 

sejam unívocas e como não exista um trabalho sistemático acerca do assunto, para unir 

as diferentes opiniões dos músicos mais importantes na tradição do género. Entre os 

frevos-de-rua mais populares podemos citar “Vassourinhas” de Matias da Rocha, 

“Último dia” e “Mexe com tudo” de Levino Ferreira, “Nino o Pernambuquinho” de 

Duda entre outros. 
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b) O frevo-canção, é um tipo de frevo-de-rua com letra, tem influência directa da ária e 

da canção, e um andamento mais lento. No final do século XIX, surgiram melodias 

como “A Marcha nº1 do Vassourinhas” de 1909, actualmente convertida num dos 

“hinos” do carnaval Recifense (Oliveira 1971:35), presente tanto nos bailes como nas 

ruas (esta canção hoje é tocada na versão instrumental, mas sabe-se que tinha uma letra) 

(Dossiê 2006:40). As sociedades carnavalescas como Vassourinhas começaram a 

compor suas marchas de rua com letras: surgia assim o frevo-canção (com a mesma 

estrutura do frevo-de-rua). O frevo-canção ou marcha-canção, tem vários aspectos 

semelhantes à marchinha carioca. É constituído por introdução orquestral, seguida da 

canção e retomada da parte instrumental. É normalmente tocado nas salas de concerto e 

nos palcos, e dos três tipos de frevo é o que esta mais ligado ao mundo do espectáculo 

profissional e da indústria fonográfica (Dossiê 2006:64). A instrumentação é 

basicamente a mesma do frevo-de-rua, mas por ser tocado frequentemente nos palcos e 

salas é típica também a presença de instrumentos electrónicos. Isto não implica que este 

não seja cantado em espaços abertos para a multidão, um exemplo é o famoso frevo-

canção “Hino da Pitombeira de Olinda” de Alex Caldas. Outras canções famosas são 

“Borboleta não é ave” de Nelson Ferreira, “Na mulher não se bate nem como uma flor” 

de Capiba, “Hino do Elefante” de Clídio Nigro. Na actualidade são vários os interpretes, 

os mais conhecidos são Alceu Valença e Claudionor Germano, entre os compositores 

mais importantes deste género temos o Nelson Ferreira, Capiba, J.Michiles e Alceu 

Valença.

c) O frevo-de-bloco, surgiu a partir de 1915, com grupos de rapazes que faziam 

serenatas nos carnavais da rua da época. A formação instrumental, nomeada “orquestra 

de pau e corda” (madeiras e cordas friccionadas e dedilhadas), é totalmente diferente 

das anteriores, pois é composta por violões, violinos, cavaquinho, banjo, bandolim, 

clarineta, flauta, sax alto, tenor, baixo ou tuba, pandeiro, caixa-clara e surdo (Saldanha, 

2008). É chamado pelos compositores mais tradicionais de marcha-de-bloco, e é o mais 

lírico entre os géneros do frevo. A secção B é reservada ao coro feminino (Gama 

2009:24): este tipo de frevo “apresenta diferenças musicais mais significativas, 

representando o aspecto dito lírico do carnaval pernambucano, com instrumentos, 

melodias e dança mais suaves, e um maior destaque à participação feminina” (Dossiê 
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2006:61). O frevo-de-rua e o frevo-de-bloco são associados a diferentes tipos de 

agremiações: se o primeiro é ligado aos clubes de frevo e das troças, o segundo é ligado 

a associações como os Blocos Carnavalescos Mistos. O seu aparecimento no carnaval 

de Pernambuco indica também um dado histórico e sociológico importante: o início da 

efectiva participação da mulher, principalmente da classe média, na folia de rua de 

Recife, nas primeiras décadas do século XX. Os blocos são influenciados - inclusive 

com a sua dança que em nada lembra o passo do frevo - pelos ranchos de reis e os 

pastoris. Entre os frevos-de-bloco mais famosos temos “Valores do passado” de Edgar 

Morães, “Relembrando o Passado” de João Santiago, “Saudade” dos Irmãos Valença, 

“Evocação nº 1” de Nelson Ferreira, e “Madeira que Cupim não roi” de Capiba.

2.3 Melodia

O carácter melódico mais típico do frevo encontra-se no frevo-de-rua, os frevos 

cantados possuem sempre uma introdução instrumental e respondem sempre as 

carcterísticas do frevo-de-rua. As partes cantadas do frevo-canção possuem 

características distintas das melodias cantadas nos frevos-de-bloco. 

 As características melódicas principais do frevo instrumental são: escalas com 

âmbito de mais de uma oitava, saltos melódicos repetidos, uso abundante de 

cromatismos e frequentes diálogos entre naipes, para incorporar as diferenças de 

timbres entre metais e palhetas. De aqui pode-se entender a afirmação corrente entre 

músicos de frevo, quando estes afirmam que o compositor de frevo já é, 

necessariamente, desde início o seu próprio arranjador: “o frevo é uma criança que 

nasce já vestida” afirma Edson Rodrigues, numa entrevista de 2006 (Dossiê 2006:68). 

As melodias dos outros dois tipos de frevo são diferentes por ser melodias vocais, à 

diferença do choro os frevos cantados não são frevos instrumentais a qual foi adaptada 

uma letra: o frevo-canção guarda um certo gosto pela síncope melódica, que o aproxima 

ao frevo-de-rua instrumental. A diferença substancial entre o frevo-de-rua e o frevo-de-

bloco (sendo que o frevo-canção representa um caso intermediário), refere-se ao ethos 

viril do primeiro, contraposto ao ethos lírico do segundo, associados ambos ao carnaval 

e ao universo masculino e feminino: “As melodias do frevo-de-rua são tocadas por 

instrumentos de metal, oriundos das bandas militares, e até hoje portados, no carnaval, 
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exclusivamente por homens. Já as melodias dos frevos-de-bloco são cantadas por corais 

de mulheres, sendo o papel musical dos homens nos blocos líricos exclusivamente 

instrumental” (Dossiê 2006:69). Do ponto de vista técnico a melodia no frevo-de-bloco 

apresenta menos síncope que a dos outros dois típos, seu registro raramente ultrapassa a 

décima, o cromatismo é raro.

 Os primeiros compositores de frevo aproveitaram os elementos harmónicos, 

rítmicos e melódicos das músicas em voga no final do século XIX, dançadas ou 

cantadas, tocadas por fanfarras acompanhadas com o tarol6 (que apareceu em 1901, na 

fanfarra dos Caiadores), e pelo tambor surdo, que o comandante Alberto Gavião Pereira 

Pinto, do 40º, de Infantaria, introduziu nas orquestras de Pás e Lenhadores, em 1906. O 

surdo desde então, nunca mais abandonou as fanfarras do frevo. As fontes onde bebiam 

os primeiros compositores eram então a modinha, o dobrado, a quadrilha, a polca 

(ornamentos, frases em escalas, típicas na música do século XIX), e o maxixe. No 

princípio, a melodia baseava-se nos desenhos melódicos da modinha. O quaternário das 

modinhas tornava-se binário, e ao estilo do dobrado saia a rua para animar o povo: o 

dobrado dominava o tipo de música do carnaval naquela época, em muitos frevos da 

altura nota-se a sua influência (ex. “Marcha n.1 dos Lenhadores”, 1903, de Juvenal 

Brasil). Outro estilo muito importante, foi o das quadrilhas (ex. “Os domingos no 

poço”, de Cândido Lyra, 1898, “Chegou fervendo” de Zumba). Polca e maxixe, também 

deram um grande contributo ao frevo: a grande maioria dos frevos podem ser tocados 

como maxixe, desde que se altere o ritmo e o andamento. De facto o começo da 

cristalização do frevo coincide com o apogeu do maxixe, foi neste periodo que vai de 

1905 a 1915 que o frevo cresceu, ganhou fama e afirmou-se. Através do maxixe, o frevo 

apresenta sua raíz europeia (a polca) ou hispano-americana (a habanera), a presença 

desta última influência é muito forte segundo Mário de Andrade, que apresenta-nos na 

sua “Pequena História da Música”, uma introdução instrumental de habanera peruana 

oitocentista, que se liga directamente às introduções de maxixes brasileiros (Andrade, 

1971: 32):

6 O tarol é um instrumento de percussão da família da caixa com afinacão um pouco mais 
aguda
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        Fig.5 Habanera peruana do séc. XIX

Alguns frevos-ventania lembram este exemplo e a introdução de certos maxixes. A 

melodia é normalmente muito movimentada, e desenvolve-se com imprevistos e 

surpresas, com o uso frequente de síncopas e grupos de dois semicolcheias e uma 

colcheia, como em“Suassurana”, de Hermes da Paixão, onde podemos observar como 

cada compasso é diferente ao anterior e ao seguinte, tendo cada um deles uma 

composição particular:

!"#$

              Fig.6 “Suassurana” de Hermes da paixão
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Frequentemente a frase tem um deslocamento rítmico de tempos fortes e fracos, 

desarticulando assim a métrica, isto acontece para tentar estimular a criatividade do 

passista. Aqui em baixo temos um exemplo de um frevo de Levino Ferreira, “Aguenta o 

repuxo”:

PALHETAS

METAIS

etc.

                        Fig.7 “Aguenta o repuxo” de Levino Ferreira

Nesta pauta podemos ver como os metais acompanham e traçam a melodia das palhetas 

que se desenvolve em semicolcheias. Um dos pontos mais importantes é o climax da 

composição que no compasso 13, leva a um acorde em tutti, coisa que acontece quase 

sempre num certo ponto da parte A. A parte B do frevo, é normalmente atingida através 

de uma transição que é também muito característica, onde intervêm todos os 

instrumentos, com mais actividade dos metais, num “rasgado” violento. Estas 

passagens na maioria das vezes limitam-se a um compasso, por vezes estendem-se a 

dois compassos, e conduzem para a melodia da segunda parte. Entre a introdução e a 

segunda parte (o A e o B), por vezes temos um compasso a mais: é o 17º compasso dos 

frevos, que também representa algo típico do género. Entra-se assim na 2º parte que 

normalmente é dominada pelo som aveludado dos clarinetes e/ou saxofones, os metais 
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descansam fazendo-se sentir através de notas secas, intervenções subitâneas, como 

podemos ver em “Furacão do frevo” de Edgar Morais:

!"#$% &'(%
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   Fig.8 “Furacão do frevo” de Edgar Morais

Na parte final da secção B, no geral entre os compassos 8º e 13º, os metais voltam a 

dominar, levando a música para um novo climax, e largando outra vez a melodia às 

palhetas e madeiras que tem o papel de concluir a parte. Depois da 2º parte, que é 

sempre repetida, segue-se a parte A outra vez, e a inteira música é executada umas 

quantas vezes. A música geralmente termina com um acorde perfeito, agudo e longo, 

apoiado na tónica, na dominante, ou na mediante. Neste momento a caixa e o surdo 

continuam a manter o ritmo, enquanto a fanfarra e os passistas descansam até re-

começar depois do apito do mestre. Em quanto isso, a fanfarra e o inteiro bloco 

procedem lentamente, no meio da multidão, seguindo seu itinerário, e dirigindo-se até a 

sua conclusão, muitas das vezes com o retorno ao clube. O acompanhamento harmónico 

da composição é reduzido aos graves das tubas. Os frevos comuns tendem a ser 

marcados por um encadeamento de acordes tradicional: a progressão harmónica gira em 

torno dos graus I-IV-V-I o de substitutos dos acordes vizinhos, pratica comum também é 

a cadência IIm-I, no lugar do mais tradicional IIm-V7-I, onde a IIm é a relativa do IV 

grau ou subdominante.
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2.4 Ritmo

O desenvolvimento do frevo, é o resultado de um processo de influências recíprocas 

entra músicas da Europa e da América, incorporando também elementos afro-

brasileiros. Jarbas Maciel musicólogo e compositor ligado ao Movimento Armorial7, 

afirma que o frevo nasceu de um natural inconformismo dos músicos brasileiros com o 

ritmo quadrado do dobrado das bandas de música, e nasceu também “de mãos dadas 

com o jazz band, que brotava espontâneamente dos blues, realizando esse milagre 

notável que foi o amálgama de uma música de raiz extra-europeia (a música dos 

escravos negros norte-americanos) com a música trazida pelos colonos brancos. Aqui no 

Recife, nosso rico aporte de elementos extra-europeus (via ritmos de maracatu, xangô e 

principalmente capoeira) aos dobrados seguiu a mesma linha” (Maciel, 2005). O ritmo, 

é o principal ponto em comum entre os diversos tipos de frevo: podemos falar em ritmo 

de frevo independentemente de falar-se de frevo-de-rua, bloco ou canção. O ritmo é 

reproduzido essencialmente por dois instrumentos: o surdo e a caixa (ou tarol), mais a 

frente começou-se a utilizar também o pandeiro. De acordo com Adelson Pereira da 

Silva, regente da Banda da Sociedade Musical XV de Novembro (1894) e baterista da 

Spokfrevo Orquestra, Gravatá (Pernambuco), e percussionista especialista em frevo no 

Recife, a base rítmica do frevo deriva do dobrado, e a sua sequência rítmica na caixa 

deriva de um género musical conhecido entre os regentes de bandas militares, chamado 

de “Cento e Vinte”. Temos aqui um exemplo deste ritmo citado por A.P.Silva8 (Benck, 

2008: 46):

ã 42Snare œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
Caixa

            Fig.9 Ritmo “Cento e Vinte”

7 O Movimento Armorial surgiu sob a inspiração e direção de Ariano Suassuna. Seu objetivo foi o de 
valorizar a cultura popular do Nordeste brasileiro, pretendendo realizar uma arte brasileira erudita a partir 
das raízes populares da cultura do país.

8 http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494

http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494
http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494
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O frevo é uma marcha -um dobrado-, só que em andamento acelerado. Os géneros 

europeus que mais influenciaram o frevo foram talvez a polca-marcha, o dobrado ou 

marcha militar. José Menezes, compositor e arranjador afirma que “o dobrado é o pai do 

frevo” (Menezes, 2007). Existem de facto muitas semelhanças entre a marcação rítmica 

do frevo com as peças executadas pelas bandas de música. Em quanto a caixa executa 

variações rítmicas de células típicas de dobrados, a marcação do zabumba-bombo (hoje 

tocado pelo surdo), é binário em compasso de 2/4. Em cada compasso o surdo toca no 

segundo tempo: é a mesma marcação utilizada no samba.  

 As bandas militares acompanhavam as agremiações carnavalescas e os clubes 

pedestres, que posteriormente foram chamados de clubes de rua. À frente das 

agremiações estava a figura do brabo, adestrado pelos capoeiras, que ao longo do 

tempo foram desenvolvendo os passos do frevo. Para acompanhar o passo do capoeira, 

o regente da banda começou a acelerar o tempo, tornando a música mais frenética. O 

padrão rítmico binário do frevo-de-rua pode ser assim representado:
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ã
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     Fig.10 Padrão rítmico do frevo-de-rua ex.1

O surdo é representado no exemplo acima pela grafia mais comum, todavia na pausa de 

semínima abafa-se o som do surdo, valorizando a acentuação do segundo tempo, 

marcação principal do frevo:
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ã 42Basses Jœ Jœ ‰ œ̂ Jœ ‰ œ̂ Jœ ‰ œ̂
Surdo

          Fig.11 Ritmo do surdo

O padrão rítmico básico e mais tradicionalmente utilizado do frevo, é representado aqui 

em baixo:

ã
ã
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      Fig.12 Padrão rítmico do frevo-de-rua ex.2

Podemos enfim notar que existem diferentes execuções da caixa, o que depende de cada 

caixista. A base rítmica representada no próximo exemplo, nos amostra uma dessas 

variações possíveis num frevo-de-rua:
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        Fig.13 Padrão rítmico de frevo-de-rua com variações na caixa
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2.5 Instrumentação

O conjunto musical do frevo original foi o da banda de música, no estilo das fanfarras 

europeias, com a formação típica dos clarins, charamelas e tambores. Os decretos 

portugueses e imperiais para a organização da música dos regimentos militares 

contribuiram para a transformação da banda de música em escola de formação de 

músicos, e a partir de 1840 as bandas militares ganham um impulso social maior. A 

importância da banda de música para o frevo-de-rua é fundamental, seu repertório 

influenciou a criação do frevo, seus compositores principais foram criados no ambiente 

musical deste tipo de conjunto, e as primeiras composições foram orquestradas em base 

a este tipo de formação. A instrumentação das primeiras bandas ou grupos musicais que 

acompanhavam os clubes de frevo, no final do século XIX e princípio do século XX era 

assim constituida: “clarineta, requinta, 2 trombones, 2 pistons, 2 baixos e 1 

bombardino” (Oliveira, 1971: 27), aos quais juntavam-se surdo, caixa e pandeiro 

(teríamos nesta altura por volta de 12/13 integrantes). Além das instituições militares, 

como a Guardia Nacional, a Polícia Militar e o Exército, para o frevo foram muito 

importantes as sociedades, ou grêmios musicais, importantes intituições das cidades do 

interior (22 de Novembro, Revoltosa, Saboeira, Curica), de donde saíram famosos 

músicos de frevo (Duda, Guedes Peixoto, Menezes, Levino Ferreira, Clóvis Pereira, 

Nunes entre outros). 

 Por volta de 1965 a Federação Carnavalesca Pernambucana exigia que o clube-de-

frevo saísse à rua com mais de 20 músicos, preferencialmente 25 (neste número estavam 

incluidos 3 ou 4 clarins, que tinham o papel de anunciar a chegada do clube, à frente do 

desfile). A antropóloga e pesquisadora americana Katarina Real, apresenta a formação 

da banda deste período: “requinta, três clarinetes, três saxofones, três pistões, oito 

trombones, dois hornos, três tubas, dois taróis (caixas) e um surdo” (Real 1990:16). O 

Valdemar de Oliveira apresenta diferenças em relação a esta instrumentação só quanto 

ao número de trombones, instrumento este preferido para dar mais volume sonoro no 

conjunto, afirmando que algumas orquestras desfilavam com “quinze trombones

em frente” (Oliveira 1971:46). Existem diferentes opiniões sobre a formação dos 

conjuntos, e consultando as várias versões presentes na literatura (Oliveira, L.D.Silva, 

Real, A.S.Araujo, Gama, Saldanha etc.), o total dos músicos pode variar entre 12 e 36. 
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 Ao longo do meu trabalho de campo assisti a vários ensaios de orquestra, e vi 

diversas formações, cito duas: a Orquestra Armação Musical dirigida por Cláudio 

Rodrigues, num ensaio no Clube Vassourinhas de Olinda, constituida por 1 clarinete, 10 

sax, 6 trompetes, 8 trombones, 4 tubas, 4 taróis, 4 surdos, 2 pandeiros (39 músicos), e a 

Orquestra da Escola Henrique Dias regida por Oseas (no Grêmio Musical Henrique 

Dias de Olinda), constituida por 1 clarinete, 11 sax, 5 trompetes, 9 trombones, 2 tubas, 2 

caixas, 2 surdos, 1 pandeiro (33 músicos). Parece-me relevante dizer que em cada 

ensaio ao qual assisti, até da mesma orquestra, o número dos componentes era diferente.

 A formação das orquestras de frevo ainda hoje varia, consoante problemas de tipo 

financeiro, para o suporte do clube ou da troça carnavalesca, ou ligados às políticas de 

subvenção do estado. É importante entender de facto que o carnaval acontece na rua, 

com agremiações carnavalescas, como as troças e os clubes-de-frevo, ou nos salões, 

onde acontecem os bailes de máscaras, os bailes das agremiações e dos clubes 

recreativos de Recife, como o Clube Português, o Internacional, o Sport Clube de 

Recife, entre outros. O carnaval acontece também nos palcos montados pela prefeitura 

onde acontecem diversos tipos de apresentações. Nos anos 30, as big bands começaram 

a ganhar força nos espaços fechados, nos programas de auditório e nas gravações (os 

expoentes deste período são Nelson Ferreira e Severino Araújo). Ao longo das décadas 

nestas Big Bands, registra-se a diminuição de elementos (como clarinetes, requinta e a 

tuba). Um exemplo é a Jazz Band Acadêmica, o Bando Acadêmico, conjuntos de baile 

onde tocaram os melhores músicos vindos do interior do estado. 

 Os regentes de orquestra das últimas décadas, como José Menezes, Duda, Clóvis 

Pereira, Guedes Peixoto, Edson Rodrigues, Nunes, assumiram este tipo de carnaval 

mais de elite nos clubes sociais da cidade. A partir de aqui e com as mudanças que 

sofreu o frevo, criou-se uma distinção entre o frevo tocado nos bailes e desfiles de rua, e 

o frevo intrumental tocado nos salões de clubes, teatros e salas de concerto. Esta nova 

geração, activa desde os anos 60 e 70, tentou aumentar as possibilidades harmónicas do 

frevo-de-rua e do frevo-canção: o vocabulário harmónico expandiu-se até elementos de 

jazz (chords, voicings para os sopros, metais e palhetas). As orquestras deste grupo de 

inovadores substituíam a tuba com o baixo eléctrico, trompetes e trombones contavam 

com 3 ou 4 unidades, eliminava-se a flauta, a requinta, o clarinete em favor da secção de 
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saxofones (2 altos, 2 tenores, 1 barítono), e enfim fixavam a secção rítmica com 

pandeiro, 2 surdos e uma bateria. 

 Nesta perspectiva podemos notar as diferenças entre a formação original da 

orquestra de frevo descrita acima, e a formação actual composta por: 4/5 saxofones (2 

altos e 2 tenores, eventualmente um barítono), 4 trompetes, 3 trombones, 1 baixo 

eléctrico, 1 bateria (em concertos de palco), 1 surdo, 1 pandeiro, 1 teclado eléctrico. As 

diferenças das instrumentações são devidas também às mudanças e às inovações 

tecnológicas. O frevo dos compositores acima citados da década de 70, representa 

provavelmente mais um momento, ou um dos antecedentes, na qual houve um trabalho 

em conjunto, um esforço partilhado por diferentes compositores, com o objectivo de 

renovar o género através da negociação e inserção de elementos oriundos do exterior no 

estilo musical do frevo, nomeadamente elementos da linguagem jazzística, através do 

uso de harmonias mais complexas e ligadas ao jazz, o que mais uma vez nos remete ao 

estudo de caso desta dissertação que se concentra no trabalho de Spok. Sem sombra de 

duvida, Spok atingiu e bebeu no frevo destes mestres, que foram, ainda por cima, os 

próprios que lhe ensinaram a sabedoria sobre o frevo-de-rua, mestres que ele cita na 

entrevista que realizei, para tentar explicar e fundamentar o resultado do seu trabalho e 

as inovações introduzidas pela sua orquestra. A instrumentação da Spokfrevo Orquestra 

na gravação do álbum “Passo de Anjo” (2004) conta com 4 saxofones, 5 trompetes, 5 

trombones, 3 percussões (bateria, surdo, pandeiro), guitarra eléctrica, baixo eléctrico (19 

elementos).

 Actualmente o género é tocado por uma grande variedade de conjuntos musicais: 

big bands (o caso da Spokfrevo Orquestra, a Orquestra do Duda, a Orquestra da Bomba 

do Hemetério, entre outras), orquestras de frevo (ou fanfarras), bandas de música, trios 

eléctricos e orquestras sinfónicas, bandas de frevo-rock, formações camerísticas 

diversas, desde violão e piano solo, quartetos de cordas, de saxofones e quintetos de 

metais. Importantes nomes da música brasileira tem composto de facto obras para 

solista, baseadas no estilo do frevo, como Marlos Nobre, Egberto Gismonti e Duda, 

entre outros. Obviamente dependendo da função que a música esta desempenhando na 

sociedade, podem variar os aspectos interpretativos e composicionais, podendo incluir: 

variedade na instrumentação, na dinámica, no andamento, na articulação e acentuação. 
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2.6  O Passo

Para poder entender qual a abordagem que Spok da à dança, torna-se necessário 

introduzir em poucas linhas as origens e a história deste tipo de coreografia do frevo: o 

passo. No contexto dos estudos sobre as tradições populares no Brasil, carece de uma 

certa atenção o estudo sobre o género do frevo, nomeadamente as suas origens e o 

impacto do método pedagógico de Nascimento do Passo e o estilo da performance de 

Coruja. De acordo como Dicionário Cravo ALBIM (2009), a dança do passo, tem 

origens nos golpes da capoeira angolana, dos participantes que iam à frente dos desfiles 

dos clubes carnavalescos. No entretanto no site da Wikipedia (2009), há um relato que 

atribui ao Guerra Peixe a afirmação segundo a qual: “...os passos de frevo foram 

trazidos por ciganos de origem eslava e espanhola, e não por negros africanos, como se 

pensava até então”. O passo pode ser considerado um exercício acrobático com bases 

profundas nas raízes pernambucanas, e tem como ancestral a capoeira do Recife. Sua 

criação parece ter sido em função do frevo, porém é impossível distinguir se o frevo, 

que é música, trouxe o passo ou se o passo, que é dança, trouxe o frevo. As duas 

expressões foram inspirando-se uma à outra, complementando-se. Enquanto o frevo foi 

invenção de compositores de música ligeira feita para o carnaval, o passo nasceu 

mesmo do povo. Em vários livros sobre esta matéria, aparece a questão sobre o que 

nasceu primeiro, se o passo ou o frevo, a dança ou a música: “foi o frevo que, já 

definido ou caminhando para isso, provocou o aparecimento do passo ou foi o passo 

que, tendo-se incorporado, já, às manifestações da alma popular, deu aso à 

música?” (Oliveira 1971:61). Segundo José Teles, ao cabo de leituras em jornais do 

princípio do século XX, da para concluir que ambos nasceram juntos. Teles não tem 

duvida de que o passo nasceu da capoeira: “surgiu dos capoeiristas que acompanhavam 

as bandas de música pelas ruas do Recife, fazendo suas evoluções diante delas” (Teles 

2012:39).  Desde princípios do século XX, os folcloristas brasileiros investigaram sobre 

a afirmação do género do frevo, nos estudos sobre o carnaval, analisando a sua implícita 

combinação de musica e dança, e como expressão popular que representa a integração 

social do povo brasileiro no contexto urbano de Recife, um fenómeno que representa 

uma versão pernambucana da democracia racial e social brasileira. Todavia nestes 
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estudos prevalece a questão das origens e o aspecto musical, raramente as pesquisas 

focalizaram-se sobre a dança. Na presente dissertação, apenas irei referir sobre as 

diferenças do papel desta dança entre o frevo-de-rua e o frevo de palco. Esta temática 

será discutida na base das afirmações recolhidas na entrevista realizada com Spok, para 

entender qual a sua abordagem em relação à dança e às coreografias, desde sempre 

elemento fundamental na performance carnavalesca tradicional do frevo.

2.7 Origens e percurso histórico do frevo

Compreender as origens do frevo significa de certa forma re-construir uma parte da 

história de Recife, e de suas camadas populares, principalmente no período que vai do 

final do século XIX ao princípio do século XX, mas quer dizer também percorrer uma 

parte da história do país: o género emerge de facto durante uma fase histórica muito 

importante para o Brasil, caracterizada por acontecimentos como a abolição da 

escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889, o desenvolvimento 

industrial em acto, e em particular da indústria do entretenimento no Rio de Janeiro e a 

seguir em São Paulo, Salvador, e Recife. Nesta altura, muitos escravos agora livres 

misturaram-se com outros trabalhadores urbanos, fundaram-se muitos clubes pedestres9 

em Recife, expressão da classe proletária (contavam-se mais de 100 clubes em 1900) 

(Crook, 2009). No contexto destes clubes, os grupos de capoeira transformaram a sua 

arte marcial, prohibida na altura, num conjunto de movimentos de dança solista que, 

como já vimos, se chama hoje de passo, a dança do frevo, e é também neste contexto de 

estreita convivência entre a música e a dança, que a música se tornou mais sincopada e 

rápida (ibid.). Com a abolição da escravatura houve maior liberdade para que as classes 

mais populares pudessem promover os festejos de carnaval e ocupar os espaços 

públicos. Desenvolvem-se nesta fase os primeiros desfiles carnavalescos, sempre 

acompanhados por bandas, militares e civís, com a presença de capoeiras e das 

marchas, que viriam a ser os embriões do frevo (Dossiê 2006:26). As manifestações 

carnavalescas tem muita importância para entender em que maneira os espaços públicos 

da cidade tornaram-se protagonistas. Os bairros centrais de Recife ainda hoje são 

9 Expressão que indicava qualquer agremiação carnavalesca, depois substituida por clube-de-
rua, por Katarina Real (Oliveira 1971, 14)
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referências essenciais, continuando a ser o palco principal do carnaval e do frevo: “os 

pátios, as ruas e praças abrigam os ensaios, desfiles e mesmo moradia de muitos dos 

carnavalescos envolvidos com as agremiações de frevo, assim como outras categorias 

do carnaval do Recife” (Dossiê, 2006: 29). 

 De uma forma geral, o trabalho dos estudiosos, músicos, historiadores, 

folcloristas, jornalistas, demostra uma evidente dificuldade em traçar as origens deste 

género musical de uma forma clara e sistemática. O frevo configura-se como género 

híbrido que resultou da mistura de géneros e estilos comuns praticados no início do 

século XIX. O músico Valdemar de Oliveira explica que recuando para atrás nas 

gerações, compreender-se-ia a dificuldade em traçar uma rigorosa origem do frevo: “De 

começo, é claro, não era maxixe, nem polca, nem quadrilha, nem dobrado ou modinha, 

e era tudo isso, no fim de contas, em solução perfeita. Tinha graça que o frevo nascesse 

puro, sem eiva alguma, numa terra adubada com tanto adube estrangeiro.” (Oliveira 

1971:33).

 Para compreender as origens do frevo, temos de recuar ao príncipio do século 

XIX, quando com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, as bandas militares 

começaram a ganhar prestígio e reconhecimento. A partir deste momento houve um 

desenvolvimento da música em bandas militares, e de uma maneira geral de toda a 

infra-estrutura para a cultura. Houve um grande investimento de Dom João VI, que era 

um grande patrocinador das artes e ciências. Em Pernambuco, todavia a música já vinha 

recebendo investimentos desde a metade do século XVIII, altura na qual todos os 

regimentos militares no Recife e em Olinda, já contavam com músicos nos seus quadros 

efectivos (Saldanha 2008:34). Leonardo Dantas Silva afirma que estas bandas militares, 

juntamente com outras bandas civís (grêmios musicais, associações etc. como a 

Charanga de Recife e a Afogadense), eram a força propulsora do carnaval de rua do 

Recife: seus repertórios continham diversos géneros como marchas, dobrados, hinos, 

maxixes, quadrilhas, lundu, polca-lundu, géneros estangeiros como polcas, tangos, 

schottisch etc. Foi justamente desta grande mistura de géneros que veio a surgir com o 

passar do tempo a sonoridade frenética, rápida, vigorosa do frevo, através de um 

evidente processo de hibridização musical que tem paralelos na mesma época no Brasil 

(no choro), assim como no resto das Américas (na música cubana): “No calor desses 

desfiles e do repertório em uso pelas bandas militares sediadas no Recife, desde a 
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segunda metade do século XIX, foi sendo gerado o embrião da marcha carnavalesca que 

veio a dar origem ao nosso frevo” (Silva 2000:99).

 A palavra "frevo" tem origem da palavra portuguesa ferver, era já empregada 

pelo povo antes de generalizar-se como designação oficial de um género musical, e 

usada como verbo em associação aos festejos populares (Dossiê 2006:39). Em 1907 a 

palavra frevo aparece pela primeira vez no Jornal Pequeno do Recife, na edição de 9 de 

Fevereiro, para descrever a efervescência deste estilo de música e de dança (Saldanha 

2008:43). Todavia muitas das peças musicais do princípio do século XX hoje 

reconhecidas como frevos, foram designadas na altura como dobrado, marcha, marcha 

carnavalesca, marcha pernambucana, marcha nortista, marcha-polca e marcha-frevo. Os 

exemplos mais citados na literatura são o dobrado “Banha Cheirosa” (anónimo) 

(Saldanha 2008:44), a marcha nortista “Não Puxa Maroca” (N.Ferreira, 1929), a marcha 

pernambucana “Morena” (N.Ferreira, 1932) (Dossiê 2006:40). Entre os compositores 

que contribuíram em dar uma forma mais definida e concreta a este género musical, 

temos de referir em particular José Lourenço da Silva ("Zuzinha"), que segundo Crook 

(2009) e Oliveira (1971:43), é creditado como o que conseguiu dar grandes 

transformações à forma híbrida polka-marcha, na forma marcha-frevo. Em “Divisor de 

Águas”, escrita por Zuzinha, à introdução instrumental de 16 compassos seguia-se uma 

segunda parte chamada de resposta também de 16 compassos, com o mesmo 

andamento, também instrumental, escrita para as palhetas, caracterizando um diálogo de 

perguntas e respostas entre metais (trompetes, trombones e tubas) e palhetas (clarinetes, 

requinta e saxofones), que se teria tornado uma característica base deste género musical. 

Esta música representou para o Nelson Ferreira a definição da estrutura e do estilo, que 

depois veio a ser chamado de frevo, e o próprio título da composição fazia alusão a isso, 

segundo o jornalista Mário Mello (Saldanha 2008:53). Entre os primeiros compositores, 

Oliveira (1971:43) cita Juvenal Brasil “Lenhadores” (1905) e Matias da Rocha que 

compôs a “Marcha n.1 Vassourinhas”: esta foi provavelmente a primeira peça de 

carnaval que foi chamada de frevo, em 1909, e é considerada como a mais popular e 

como o “hino” do carnaval de Recife (Oliveira 1971:35). O frevo tornou-se popular a 

nível nacional, e já nos anos 20 começaram a ser gravadas peças de compositores 

pernambucanos, como Nelson Ferreira, o primeiro compositor pernambucano cuja 

música foi nacionalizada através da indústria musical do Rio (Crook, 2009). "Borboleta 
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Não é Ave", música que ele tinha composto pelo Bloco Concordia, foi gravada em 1923 

pela Casa Edison (Odeon), esta música é considerada como o primeiro frevo-canção a 

ser gravado. Ferreira voltará a gravar em 1929, o tema "Não Puxa Maroca" pela RCA 

Victor, sob a direcção musical de Pixinguinha, um dos músicos mais populares desta 

altura (saxofonista, flautista, arranjador, compositor, bandleader). 

 Nos anos 30 o frevo desenvolveu-se como género de canção popular, os mais 

grandes cantores gravavam sobre arranjos instrumentais de frevo compostos por autores 

pernambucanos residentes no Recife, cidade na qual aos poucos também foi 

construindo-se uma indústria fonográfica. Instalou-se nesta altura na Rádio Clube de 

Pernambuco a estrutura para live broadcast, que suportava o novo mercado do frevo: “O 

papel desempenhado pelo Rádio Clube de Pernambuco, foi de fundamental importância 

na divulgação do frevo e sua consolidação. Pode-se dizer que esse veículo foi o grande 

meio difusor do frevo em seu período de afirmação. Através de suas antenas, a música 

pernambucana ultrapassou fronteiras e virou moda” (Saldanha 2008:58). Em julho de 

1936 foi inaugurado o serviço de gravação de discos e acetatos do Rádio Clube, 

tornando-se o primeiro lugar de gravação do Nordeste, e concentrando boa parte da 

produção desta região. 

 Nos anos 40 surgiram os primeiros programas de auditório, e a rádio começou a 

contratar artistas de renome nacional e internacional, orquestras e músicos que 

influenciaram de certa forma a música local: a partir de então os músicos recifenses 

começaram a ter como referências não só os discos, mas a audição das performances na 

rádio, e ao vivo (Saldanha 2008:63). A rádio levou à descoberta da arte popular e das 

manifestações folclóricas: Nelson Ferreira, noto compositor e pianista, foi contratado 

pela rádio em 1931 para criar e dirigir programas, tornou-se numa das principais figuras 

dentro do Rádio Clube, e protagonista na divulgação da música do carnaval (Saldanha,

2008:70). Ferreira reuniu um grupo de músicos e compositores de renome como Levino 

Ferreira, Felinho (saxofonista, precursor no uso do recurso da improvisação no frevo), 

Zumba, Zuzinha, Lourival Oliveira entre outros, e formou a Orquestra de Frevos. Na 

rádio afirmaram-se também compositores como Capiba, Carnera, Irmãos Valença, Raul 

e Edgar Moraes, Marambá entre outros. Nelson Ferreira foi leader de orquestra e 

responsável por trazer novos elementos de música popular nacionais e internacionais, 

especialmente a linguagem jazzística das big bands americanas para o público de 
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Recife. Ele foi um dos precursores desta mistura, podem-se notar estas influências na 

música "Não puxa maroca" (Crook, 2009).   

 Um dos acontecimentos mais importantes dos anos 50, foi a visita em Recife de 

Guerra-Peixe: um dos mais famosos e activos compositores desta época no contexto da 

música popular, ligado à industria fonográfica de Rio, viveu no Recife e entre 49 e 52, 

interagiu com os melhores representantes do frevo, tornando-se num dos melhores 

comentadores da música de Recife da época. Foi professor de harmonia e orquestração 

de músicos recifenses de renome durante a sua estadia, por isto desenvolveu um papel 

importante para o desenvolvimento pessoal de compositores como Capiba, Duda e 

Clóvis Perieira. Ele teve uma grande empatia com a música pernambucana, tornando-se 

um “sulista nordestinizado”, como o descreveu Gilberto Freyre (Gama, 2009). 

   Outro acontecimento fundamental para o frevo nos anos 50, foi quando em 52 

José Rozenblit abriu o primeiro estúdio de gravação em Recife, fundando uma label 

local chamada Mocambo (que era o termo que indicava durante a época colonial 

"refúgio"). A primeira gravação remonta ao ano de 1953 com um frevo-de-rua de 

Nelson Ferreira "Come e dorme", e no segundo lado um frevo-canção de Aldemar Paiva 

e José Menezes, intitulado "Boneca". Com a abertura deste estúdio os compositores de 

Recife já não precisavam de enviar suas obras para o Rio, a Mocambo tornou-se num 

instrumento de produção de música pernambucana: gravaram-se nestes anos discos de 

Capiba, N.Ferreira, Levino Ferreira, Zumba, Irmãos Valença, Raul e Edgar Morães. 

Assim “o frevo passou a ser consumido em sua própria terra, e seus autores não 

precisavam mais participar dos tais concursos e enviar suas músicas para cariocas 

gravarem” (Teles 2012:44). Discos antológicos de frevo de grande importância foram 

produzidos nesta altura, alguns com grandes tiragens, como os discos na qual 

Claudionor Germano interpretava as composições de Capiba e de Nelson Ferreira. 

Abriu-se um mercado para compositores, músicos, regentes de orquestras, dando uma 

revigorada no frevo, no seu período de apogeu, nos anos 50 e 60. Na Rozenblit foi 

gravada praticamente toda a obra de Capiba, Nelson Ferreira, lançaram-se discos com 

músicas dos compositores mais conhecidos da altura, e abriu-se o leque dando a 

possibilidade de gravar as novas levas do frevo como Duda, Edson Rodrigues, José 

Menezes, Clóvis Pereira, Nunes, Guedes Peixoto, todos ainda hoje vivos e activos na 

actual Recife. Segundo o compositor José Menezes, o manual de jazz-arranging da 
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Berklee College of Music, influenciou este grupo de compositores, que desenvolveram 

um novo conceito de orquestra moderna de frevo durante os anos 60 e 70, seja na 

performance de palco que de estúdio. Paradoxalmente a própria Rozenblit  na sua 

parábola, levou o frevo numa lenta decadência, fase que corresponde à própria 

decadência da editora, que atravessa os anos ’70, até fechar as portas nos anos ’80. 

Houve muitas gravações nos anos '70, ciclo que se fechou em 1980 com a falência da 

Mocambo. 

 Nos anos '80 as gravações de frevo retomaram num ciclo chamado de 

"Frevança", na qual gravavam os que ganhavam as competições anuais de Recife, nas 4 

categorias de frevo-de-rua, frevo-canção, frevo-de-bloco e maracatu. Outros projectos 

paralelos são a serie de Lp's Asas de America, na qual os mais populares cantores da 

MPB eram convidados a cantar frevo: Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano veloso, 

Elba Ramalho e Alçeu Valença. Esta série foi lançada pela CBS, e a seguir pela Sony 

Music.

 O frevo do século XXI, é hoje apresentado por novas orquestras, novos 

compositores e arranjadores, reconhecidos pelo público contemporâneo: a Orquestra da 

Bomba do Hemetério liderada por Forró, a Orquestra Popular de Recife de Ademir 

Araújo e a Spokfrevo Orquestra liderada por Spok. Este último teve um grande sucesso 

mediático nos últimos anos, incorporou elementos de jazz ao frevo-de-rua, inspirando-

se ao trabalho anteriormente feito por precursores que quiseram abrir o género às 

inovações: Nelson Ferreira, Felinho, Duda, Menezes, Clóvis Pereira, Guerra-Peixe, 

entre outros. O Spok abre espaço para as improvisações de todos os músicos membros, 

rompendo com o esquema tradicional das orquestras que só se apresentavam durante o 

carnaval. Nos últimos vinte anos de facto o frevo vem sendo re-descoberto por uma 

geração de novos músicos e audiências, e desta maneira a música que acaba de cumprir 

os seus cem anos de vida chega aos nossos dias renovada e admirada a nível também 

internacional. Um exemplo disso é o resultado do trabalho de Spok: “Spok and his 

twenty-piece band (SpokFrevo Orquestra) have infused new life into the frevo by taking 

the traditional repertoire and form of frevo as a point of departure for instrumental 

improvisation, technical virtuosity, and new harmonic complexity. The influence of jazz 

and desire to develop  the frevo in new directions is particularly strong among members 

of the group” (Crook  2009:148).  
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 O frevo foi reconhecido pelo Instituto do Património Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN - em 9 de fevereiro de 2007, como Património Imaterial Nacional. 

Em cerimónia realizada na cidade de Paris, França, no ano de 2012 a UNESCO 

anunciou que, aprovado com unanimidade pelos votantes, o frevo foi eleito Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade. 
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Capítulo 3.     “Spok: percurso artístico e desafios”

3.1 Introdução

Neste capítulo irei abordar o percurso de Spok, sua formação e entrada no circuito 

profissional da música e a consagração internacional da sua orquestra. A falta de 

trabalho académico em torno de Spok e a sua orquestra, levou-me a recorrer a fontes 

primárias, como a entrevista que realizei com o Spok, gravações comerciais e 

respectivos livretes, assim como diversas fontes secundárias como material biográfico e 

autobiográfico publicado no website da Spokfrevo Orquestra e em blogues de 

jornalistas, críticos e estudiosos do género.

Saxofonista, Spok é igualmente um dos mais importantes compositores e 

arranjadores de frevo do estado de Pernambuco. A sua Orquestra, composta por 18 

músicos, é considerada uma das mais importantes na cidade de Recife. Tocou em 

muitos países do mundo onde divulgou o frevo, tendo sido referido por jornalistas como 

“o novo embaixador do frevo”10. Nas qualidades de compositor, intérprete, arranjador e 

produtor, Spok tem colaborado com numerosos artistas brasileiros como Raimundo 

Fagner, Alceu Valença, António Nóbrega, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Sivuca, 

Naná Vasconcelos, Rivotrill, Silvério Pessoa, André Rio, Almir Rouche, Marron 

Brasileiro, entre outros. 

3.2 Formação e início do percurso profissional 

Inaldo Cavalcante de Albuquerque nasceu em Igarassu, uma pequena cidade no interior 

de Pernambuco. Passou a infância em Abreu e Lima, na periferia norte de Olinda. Teve 

contacto com a música e em particular com o género do frevo no ambiente familiar. 

Spok afirma no texto autobiográfico do livrete do cd “Passo de Anjo” de 2006: “Desde 

aproximadamante 1975, lembro-me de meu pai colocando os discos de frevo de 

Claudionor Germano, Expedito Baracho, Nelson Ferreira, entre outros. Com isso, fui 

adquirindo contato com essa música, que me levaria a ficar apaixonado de uma maneira 

10 Dicionario da música popular brasileira. Link:http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-
orquestra/dados-artisticos
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inexplicável” (Spok 2006)11. Com 12 anos começou seus estudos musicais, por 

influência do tio e do primo Gilberto Pontes, ambos saxofonista12. Este último é 

também co-diretor musical e fundador da Spokfrevo Orquestra. Nesta altura estudou na 

Escola Polivalente de Abreu e Lima com o professor Policarpo Lyra Filho (também 

conhecido como Maninho), que foi seu primeiro professor de saxofone13. Segundo 

Spok14 no livrete do álbum “Passo de Anjo”, adquiriu seu primeiro saxofone em 1984: 

“Em 1984, tive o meu primeiro contato com o saxofone, e em 1985 ao lado do meu 

grande amigo (primo) Gilberto Pontes já estávamos na magia das ruas de Olinda e 

Recife tocando frevo” (ibid.). Em 1986 muda-se para Recife, onde estudou saxofone no 

CPCMR, Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, com os 

professores Manoel Agostinho e Edson Rodrigues15. José Teles refere que no ano de 

1986, aconteceu o primeiro encontro de Spok com a famosa improvisação de sax de 

Felinho, e as 8 variações no tema “Vassourinhas”. O Spok ouviu pela primeira vez este 

frevo gravado em 1944, durante o carnaval de Olinda daquele ano. Foi um momento 

marcante no seu percurso musical: “esta música mudou a minha vida, o famoso solo de 

Felinho, e as suas famosas “variações” no tema Vassourinhas” (Spok 2013). Na 

entevista, Spok refere-se em particular a dois frevos, “Ninho de Vespa” de Dory 

Caimmi e a versão de “Vassourinhas” com os solos de Felinho, como dois momentos 

que marcaram o seu percurso. Estas duas composições podem ser consideradas como 

fontes de onde ele encontrou inspiração para a realização do seu trabalho: “estes dois 

são os momentos principais que mudaram a minha vida e minha música, além das 

viagens” (Spok 2013).

A partir de 1986, segundo consta nas várias biografias consultadas na internet, Spok 

afirma-se rapidamente no circuito da música profissional, abrindo seus horizontes 

musicais, e tendo seus primeiros contactos com a linguagem do jazz. No texto 

11 Livrete do álbum “Passo de Anjo”, Biscoito Fino Ed. 2006

12 Dicionario da música popular brasileira. Link:http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-
orquestra/dados-artisticos

13 Livrete do álbum “Passo de Anjo”, Biscoito Fino Ed. 2006

14 “Assim apelidado, em referência à personagem Dr. Spock, da série Guerra nas Estrelas”. 
Link:http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-orquestra/dados-artisticos

15 Biografia no website Gonzalezreeds. Link: http://www.gonzalezreeds.com/portuguese/
artistas/spok.html
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autobiográfico do livrete do CD, Spok refere: “Lá por 1988, já profissional, passei a ter 

cada vez mais contato com a música mundial, uma música em que se nota uma grande 

liberdade de expressão, e por este motivo, também bastante apreciada por todos” (ibid.). 

Começou a colaborar neste período, com vários mestres da música pernambucana 

como: Duda, Geraldo Santos, Dimas Sedícias, Ademir Araujo, Clóvis Pereira, , Guedes 

Peixoto, José Menezes, Paulo Lyra, Edson Rodrigues etc.16  Spok fala na entrevista 

destes mestres, cuja maioria estão ainda vivos: Edson Rodrigues (saxofonista, é o único 

que ainda actua como músico, e que tive o prazer de entrevistar em várias ocasiões), 

Duda, Ademir Araújo (que ainda actuam como regentes de orquestra), Nunes etc. Fala 

também em Guedes Peixoto, José Menezes e outros mestres, contando os momentos em 

que via os concertos deles, quando ainda tinha 15/16 anos.

 Ao longo dos anos 90 torna-se um dos músicos mais respeitados de 

Pernambuco, tendo colaborado com artistas brasileiros de renome como Fagner, Alceu 

Valença, Antônio Carlos Nóbrega, Chico Science, Elba Ramalho, Naná Vasconcelos e 

Sivuca. Entre as colaborações mais significativas para delinear o percurso pessoal de 

Spok e o nascimento da sua orquestra, cita-se a que realizou com Antônio Carlos 

Nóbrega, compositor de frevo, cantor e instrumetista de rabeca17. 

3.3 Da Banda Pernambucana à Spokrevo Orquestra 

Foi em 1996 que Spok funda a Banda Pernambucana. Em várias fontes, afirma-se que 

esta banda foi formada para acompanhar os espectáculos de António Nóbrega e Chico 

Science & Nação Zumbi18. Numa destas fontes afirma-se que a Banda Pernambucana 

participou na gravação do disco “Na Pancada do Ganzá” de António Nóbrega em 1996, 

e que participou das digressões no mesmo ano em Portugal, França e Austria.19 O titulo 

do álbum foi dado em homenagem a Mário de Andrade, que tinha assim chamado os 

16 Biografia no website Gonzalezreeds. Link: http://www.gonzalezreeds.com/portuguese/
artistas/spok.html

17 Rabeca: designação atribuída ao violino: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rabeca

18 O Globo: http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-pernambucano-sao-
paulo-3629577

19 Prime Tours Biografie: http://www.prime-tours.com/images/artists/spokfrevo%20orquestra/
spokfrevoorquestrabio.pdf
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arquivos dos registros musicais recolhidos em suas viagens, entre 1927 e 1928, pelo 

Norte e Nordeste do Brasil. Este disco recebeu vários prémios: Prémio O Globo pelo 

melhor espectáculo do ano, Prémio Sharp pelo melhor CD do ano etc. 

 A Banda Pernambucana representa uma etapa importante no percurso 

profissional de Spok. Este agrupamento chamou-se a seguir Orquestra de Frevo de 

Recife, para assumir definitivamente o nome de Spokfrevo Orquestra em 200420. Nas 

várias fontes que consultei, não consta todavia informação consistente acerca desta 

etapa da banda, fase na qual passou a chamar-se Orquestra de Frevo de Recife. A única 

citação que encontrei, refere-se ao facto que a banda assumiu esta designação, para 

acompanhar as digressões de Nóbrega no estrangeiro21. Sabe-se que a Banda 

Pernambucana apresentou-se com 14 elementos, no espectáculo “Pernambuco Falando 

Para o Mundo” de Nóbrega, no Rio De Janeiro em 200022. 

 A colaboração com Nóbrega marcou Spok de forma indelével, acompanhando 

este artista em várias digressões internacionais chegou a tocar em festivais de jazz, 

conforme ele próprio afirma na entrevista: “... foi viajando com Nóbrega, em festivais 

no exterior que comecei a pensar em fazer uma coisa diferente. Eu via aqueles músicos 

improvisando, e me perguntava por que não se poderia fazer o mesmo com o frevo, que 

eu tocava tão tradicional, seguindo a partitura, enquanto aqueles músicos faziam jazz. 

Não é o jazz de Charlie Parker, John Coltrane, tem mais a ver com liberdade. Outros 

músicos já deram tratamento diferente ao frevo. Só que a gente é daqui, pernambucano, 

conseguimos a liberdade no frevo sem perder a essência” (Spok 2013). Foi ao longo 

destas digressões que amadureceu a ideia de transformar a sua orquestra. Spok quis 

criar uma orquestra em que as partituras seriam apenas um acessório para os músicos. 

Uma orquestra que poderia conferir ao frevo um tratamento diferente, com arranjos 

mais actuais e harmonias mais complexas, proporcionando aos músicos a liberdade de 

expreessão através do recurso à linguagem da improvisação. Spok explica como surgiu 

a ideia de transformar a sua orquestra: “Com o passar do tempo ocorreram algumas 

20 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Spok

21 Prime Tours Biografie. Link: http://www.prime-tours.com/images/artists/spokfrevo
%20orquestra/spokfrevoorquestrabio.pdf

22 Dicionario da música popular brasileira. Link: http://www.dicionariompb.com.br/antonio-
nobrega/dados-artisticos
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oportunidades de viagens pelo Brasil e pelo mundo (muitas vezes com a orquestra), 

pudemos tocar, assistir e observar em alguns festivais de jazz, o quanto o frevo era bem 

recebido e apreciado por ser uma música única, mas mesmo com toda a magia que o 

frevo tem, com sua melodia, harmonia e execução existentes apenas aqui em 

Pernambuco, sempre senti e observei a falta de liberdade que os músicos tinham de 

solar, improvisar, etc. Passei a sonhar em fazer isso com o frevo”.23

 Consultando várias biografias na internet, deparei-me com dados divergentes a 

cerca da data exacta da fundação oficial da Spokfrevo Orquestra, com novo nome. Face 

à diversidade dos dados disponíveis, para definir uma data, vou referir um trecho do 

texto de apresentação da banda no próprio website official: “Surgiu no Recife, em 2003, 

de experiências que remontam ao fim da década de noventa, sob a batuta de Inaldo 

Cavalcante de Albuquerque, o maestro Spok, que acumula as funções de saxofonista, 

arranjador e diretor musical”.24   Segundo outra fonte, em janeiro de 2003, o grupo 

assume o nome de Spokfrevo Orquestra, nome proposto por Wellington de Lima, que 

desde então trornou-se agente e produtor artístico da banda, em parceria com o músico e 

produtor Zé da Flauta.25  No mesmo ano a orquestra toca em vários festivais 

internacionais: Festival Les Rendez-vous de L’Erdre (Nantes, França) e no V Mercado 

Cultural de Salvador (Bahia). 

 No princípio de 2004, a orquestra segue exibindo-se no Festival de Jazz de 

Cascavel (Brasil), e em centros culturais de Rio de Janeiro e São Paulo. No mesmo ano, 

depois de sete anos de existência (se bem com diferentes nomes), a orquestra lança o 

primeiro álbum, “Passo de Anjo”, que foi considerado um clássico do género pela 

crítica especializada, por trazer releituras de frevos-de-rua antigos, e novas composições 

como a composição que da título ao álbum (composta por Spok e João Lyra) e “Ela me 

disse” (Luciano Oliveira)26. Entre os frevos “clássicos” interpretados no álbum 

destacam-se “Nino o Pernambuquinho” de Duda, “Mexe com Tudo” e “Lagrimas de 

23 Livrete do álbum “Passo de Anjo”, Biscoito Fino Ed. 2006

24 Website oficial da Spokfrevo Orquestra. Link: http://www.spokfrevo.com.br/

25 Prime Tours Biografie. Link: http://www.prime-tours.com/images/artists/spokfrevo
%20orquestra/spokfrevoorquestrabio.pdf

26 Dicionario da música popular brasileira. Link:http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-
orquestra/dados-artisticos
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Folião” de Levino Ferreira, “Frevo Aberto” de Edson Rodrigues. Outras composições 

do álbum são de autoria de Sivuca, Hermeto Pascoal, Clóvis Pereira entre outros. O 

álbum foi eleito como um dos três melhores discos daquele ano pelo jornal O Estado de 

São Paulo27.  Editado por uma etiqueta independente em 2004, suscitou o interesse dos 

media e da industria musical, e foi re-editado pela etiqueta Biscoito Fino em novembro 

de 2006, obtendo uma promoção e distribução mais abrangente.

      Fig.14 Spokfrevo Orquestra

Na primeira página do livrete do álbum, no texto de apresentação assinado por Spok, 

dedica-se o trabalho a Felinho, saxofonista que já nos anos 40/50, tinha introduzido o 

solo de sax, numa histórica gravação do frevo “Vassourinhas”: “Em 2004, sonho 

realizado, junto a grandes amigos e músicos de longas datas, gravamos um CD de 

frevo-de-rua com os músicos tendo muita liberdade de expor sua música, porém ‘sem 

nunca perdermos nossa alma’, algo que o lendário saxofonista Felinho já havia feito em 

Vassourinhas com seus maravilhosos solos, mas que infelizmente parou por ali. Por 

isso, acho que esse disco tem um grande empurrão dele: “Valeu e muito mestre 

Felinho”. Um trabalho que acredito que será mais um passo, não só para os músicos, 

mas para Pernambuco de uma maneira geral. E viva o Frevo!”28.

27 Link: http://www.vo-music.com/artiste.php?id=47&lang=en

28 Livrete do álbum “Passo de Anjo”, Biscoito Fino Ed. 2006
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 Em 2005 a orquestra participou no disco “Na embolada do tempo”, 26º disco 

lançado por Alceu Valença, famoso cantor de frevo de Olinda, afirmado no panorama 

musical nacional. No mesmo ano o jornal O Globo elegeu a apresentação da Spokfrevo 

Orquestra no TIM  Festival, como um dos dez melhores espectáculos ao vivo que 

passaram pelo Rio de Janeiro naquele ano.

 Em 2006 além de aparecer em numerosos festivais nacionais, a Spokfrevo 

Orquestra fez uma digressão no estrangeiro (tocou em Paris) e foi nomeada para o 

prémio TIM  de Música, na categoria Melhor Grupo Instrumental. O CD “Passo de 

Anjo” foi indicado na categoria Revelação - Melhor Disco Instrumental29.

 Em 2007, além de continuar a aparecer nos melhores festivais do país, ao lado 

de estrelas da música nacional, a Spokfrevo Orquestra gravou todas as partes 

instrumentais do duplo CD “Cem anos de frevo: É de perder o sapato”, lançado pela 

etiqueta Biscoito Fino. Este disco reuniu vários artistas consagrados da MPB, como 

Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alceu Valença, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Geraldo 

Azevedo, Silvério Pessoa, Lenine e Chico Buarque, entre outros. Deste CD, que foi 

realizado para comemorar o centenário do frevo, nasceu um espectáculo ao vivo que se 

realizou em vários pontos do país. Entre as apresentações mais importantes, destacam-

se a do “Carnaval multicultural de Recife” na praia de Ipanema, e a do Circo Voador no 

Rio de Janeiro30. Importante mencionar a importante participação, no carnaval do 

mesmo ano, quando a orquestra tocou na Avenida Guararapes, em frente à multidão de 

foliões do bloco do Galo da Madrugada. A partir deste ano Spok teve um papel 

relevante nos festejos do carnaval recifense.

 Em 2008 realizou-se a gravação do DVD “Passo de Anjo ao Vivo”, nos shows 

apresentados no Canecão de Rio de Janeiro, e no teatro de Santa Isabel (Recife). O 

DVD foi depois lançado em formato de CD, sempre pela label Biscoito Fino. Neste 

espectáculo aparecem vários convidados como Lenine, Elba Ramalho, Armandinho, 

Genaro, Leo Gandelman e Zé da Flauta entre outros. O propósito deste espectáculo foi o 

de “tirar o frevo da rua e mostrá-lo como algo a ser apreciado num concerto”, segundo 

29 http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-orquestra/dados-artisticos

30 http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-orquestra/dados-artisticos
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uma declaração do líder Spok.31 No DVD além de depoimentos de Elba Ramalho, Zé da 

Flauta e Lenine, o Spok da uma aula sobre as modalidades do frevo32, que suscitou 

algumas polémicas nas minhas entrevistas de campo sobretudo no que respeita à 

escolha do repertório e da emulação da desafinação das fanfarras de rua. No mesmo ano 

realizou-se a primeira grande digressão internacional da Spokfrevo Orquestra, em seis 

países europeus. A orquestra foi convidada a tocar no palácio presidencial francês, para 

o encerramento das comemorações do Dia da Música (Fête de la Musique). Na mesma 

digressão a orquestra fechou a programação do Palais de l’Elysee, a residência oficial 

do então presidente Nicolas Sarkozy.

 Em 2009, o CD “Passo de Anjo ao Vivo”, ganhou o Prémio da Música Brasileira 

como melhor disco instrumental do ano, e a orquestra ganhou o prémio de melhor grupo 

na categoria instrumental. Neste ano a Spokfrevo Orquestra tocou no Festival Womex 

em Copenhagen, (Dinamarca), uma importate feira internacional de world music. 

Sempre em 2009, o jornalista Tarik de Souza, definiu a Spokfrevo Orquestra como “a 

big band que amalgamou frevo e jazz de forma incandescente”33, uma citação muito 

frequente nas biografias encontradas na internet. Também neste ano Spok, assim como 

nos dois anos anteriores, organizou o concerto de encerramento do carnaval da cidade. 

Pela ocasião formou uma grande orquestra, cahamada Orquestrão Multicultural, com 

mais de 170 músicos, contando com a participação de outros dez reconhecidos mestres 

de frevo. Participaram neste espectáculo cantores como: Lenine, Alceu Valença, 

Claudionor Germano, Lula Queiroga, Elba Ramalho, Antonio Nóbrega, Moraes 

Moreira, Silvério Pessoa, Maria Rita, Luis Melodia, Roberta Sá, Pedro Luis, Zé Renato, 

Gal Costa, o saxofonista Leo Gandelman, entre outros. Neste concerto participaram 

mestres de frevo, na qualidade de regentes: José Menezes, Guedes Peixoto, Clóvis 

Pereira, Nunes, Duda, Edson Rodrigues, Ademir Araújo, entre outros. A partir deste 

concerto nasceu o projecto de realizar um documentário, com o objectivo de deixar um 

relato sobre estas figuras fundamentais para a música pernambucana. 

31 http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-orquestra/dados-artisticos

32 http://www.dicionariompb.com.br/spok-frevo-orquestra/dados-artisticos

33 Jornal do Brasil, 17 julho de 2009
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 A Spokfrevo Orquestra actuou em muitos países como Portugal, Itália, Holanda, 

Suíça, França, Austria, e em 2012 foi pela primeira vez actuar nos EUA. Esta digressão 

americana foi acompanhada e comentada pelo crítico e jornalista José Teles, numa 

espécie de diário de bordo cujos textos e artigos foram publicados respectivamente no 

website da orquestra e no seu próprio blog “Toques”, ligado ao Jornal do Commercio 

(de Pernambuco). 

3.4 Desafios

 Ao longo do verão de 2013 a Spokfrevo Orquestra, fez mais uma digressão na 

Europa, desta vez para lançar em estreia absoluta o seu novo disco, com título “Ninho 

de Vespa”, na Itália, França, Inglaterra, Holanda e Alemanha. Nesta última digressão a 

orquestra apresentou-se no Ronnie Scott’s, lendário clube de jazz situado no Soho 

londrino, nos dias 1 e 2 de julho de 2013.  Nesta ocasião foi publicada uma crítica do 

jornalista Clive Davis no jornal The Times. O jornalista inglês define o frevo da 

Spokfrevo Orquestra como: “uma espécie de polka altamente cafeínada”, abrindo o seu 

artigo da seguinte forma: “Quando o alinhadamente trajado saxofonista Inaldo 

Cavalcanti de Albuquerque – também conhecido como Spok – explica que seus músicos 

estão acostumados a tocar durante oito horas seguidas no Carnaval do Recife, dá para 

sentir que ele não está exagerando. A mais explosiva banda a tocar no Soho, desde os 

gloriosos dias da afro-cubana Irakerê (em que tocava Chucho Valdes). A banda do 

estado brasileiro de Pernambuco é uma verdadeira força da natureza” (Teles 2013)34.

 A minha entrevista com Spok, foi importante para compreender outros aspectos 

do seu percurso passado e dos seus objectivos futuros. Spok, explicandou-me o universo 

junino e a música no período dos santos, partilhando alguns detalhes sobre os novos 

projectos na qual esta envolvido, como o projecto da Orquestra Forrobodó “..com a qual 

estou produzindo um dvd de forro em estúdio, mas um forro que não é para se dançar, é 

para se ver e observar, um pouco o mesmo que estamos fazendo com o frevo” (Spok 

2013). Outro objectivo futuro de Spok, que ele define como um sonho, é o de abrir uma 

escola de artes: “...já nos foi concedido um espaço, onde quero transmitir e criar uma 

34 Blogue Toques, Jornal do Commercio. Link: http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/
ronnie-scotts/

http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
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circulação de ideias sobre a música nordestina e sobre um novo conceito de 

improvisação brasileira, escrever e registrar pautas, sistematizar a música tradicional do 

nordeste, forro, frevo, coco, ciranda, maracatu, criar cursos de sanfona. Não pode ser 

que num conservatório pernambucano de música, não se transmita conhecimento sobre 

instrumentos tradicionais como a sanfona, o pífano, a zabumba. Pretendo trabalhar com 

crianças para conseguir esta transmissão de informação sobre a música tradicional de 

Pernambuco: imagina se tivéssemos todos os solos de Dominguinhos transcritos para 

estudar, como a gente tem de C.Parker, J.Coltrane, estudar as modulações que ele faz, 

assim como os solos de Sivuca, e os de Hermeto Pascoal...” (Spok 2013). 

 A parte mais interessante da entrevista, relaciona-se com a polémica que a sua 

música suscita no ambiente local do frevo. As críticas à qual esta sujeita a sua obra 

musical, não tem apenas a ver com o factor da improvisação, cuja técnica utilizada no 

geral é de clara influência norte-americana. Prende-se também com as mudanças que o 

recurso e uso da improvisação implicou em termos de forma: “a critica dos puristas se 

refere à própria forma, ao arranjo, ao improviso, mas sobretudo à ausência dos passistas 

na performance:...não pode haver frevo sem passista, o frevo tem de se bailar...eu acho 

que o meu frevo não comporta bailarino...” (Spok 2013).

 Os dois encontros com Spok, tiveram lugar nos últimos dias da minha estadia 

em Pernambuco, pouco antes de eu voltar para Lisboa. Estas foram também as últimas 

entrevistas do meu trabalho de campo etnográfico, precedidas por outras que realizei 

com diversas personalidades do frevo, com músicos e passistas de Olinda, ao longo do 

pré-carnaval e do carnaval de 2013.

! !
         Fig.15 Spok
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3.5  A Spokfrevo Orquestra no Fortim do Queijo de Olinda, Carnaval 2013

Durante os dias do carnaval segui atentamente a programação do palco do Fortim do 

Queijo (Olinda), onde assisti às performances de Alceu Valença, Eddie, Orquestra de 

Pau e Corda, Siba e a Fulôresta, Duda, Spokfrevo Orquestra. Fui também ao Recife, 

onde assisti a concertos de palco: além de algumas bandas no Festival RecBeat (palco 

que apresentava uma programação um pouco alternativa ao carnaval), vi as actuações de 

Caetano Veloso, Naná Vasconcelos, Milton Nascimento com a participação da fadista 

portuguesa Carminho na praça do Marco Zero, no Recife antigo. Foi muito interessante 

poder observar as diferentes dinâmicas do carnaval de rua, das orquestras que tocam no 

chão com os passistas ao lado, as fanfarras, os grupos de percussão de maracatu, os 

grupos de batucada de samba, as bandas de pífanos etc., e o “carnaval de palco”. Segui 

este último tipo de performance carnavalesca, prevalentemente na Orla de Olinda, 

exactamente no Fortim do Queijo e na praça do Marco Zero no Recife Antigo, na qual 

exibiam-se as estrelas da música local e nacional.

 O concerto da Spokfrevo Orquestra surpreendeu-me pela escassa presença de 

público e foliões, considerando o facto que Spokfrevo representa de qualquer maneira a 

nova geração do frevo actual. Totalmente diferente ao que aconteceu no concerto de 

Alceu Valença, onde só dois dias antes a mesma praça estava repleta de gente. Apesar 

de Spok querer propor um concerto mais dançante e menos “intelectual” ou 

“virtuosistico”, o publico não respondeu a dever, na minha opinião. O Spok quis propor 

no princípio do concerto uns frevos-de-rua antigos (incluindo o hino do carnaval, 

“Vassourinhas”), para depois fazer uma homenagem ao falecido cantor Chico Science, 

interpretando músicas dele, e misturando frevo com funk, rock e maracatu, de uma 

forma interessante e original. O próprio Spok assumiu um papel performativo quase de 

rockstar, dançando no meio do palco e animando o publico. Houve menos improvisação 

por parte dos músicos da orquestra. Isto aconteceu quando Spok chamava os diferentes 

naipes para uma improvisação colectiva no centro do palco (naipes de trombones ou de 

saxofones). Estes foram momentos de liberdade e de uma efectiva explosão de energia 

instantânea e criativa. Surpreendeu-me mais uma vez o virtuosismo técnico da orquestra 

e a perfeição nos pormenores da execução do repertório e o perfeito controlo das 

dinâmicas e da articulação. 
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 Do ponto de vista da resposta do público fiquei um pouco decepcionado, 

esperava mais participação e mais presença. Contudo observei uma certa vontade de 

Spok em propor algo mais comercial, mais acessível e mais pop, seja na escolha do 

repertório, ou na atitude em palco, sua e dos seus músicos. Será por tratar-se de um 

palco no meio do carnaval de Olinda, e para tentar agradar a audiência de uma maneira 

diferente? Evidentemente o público durante o carnaval quer ouvir outro tipo de frevo, 

não o frevo mais sofisticado de salão ou de palco, mas sim um frevo tradicional, 

dançante e vigoroso, e um repertório onde predominam os clássicos do género. Adapta-

se ao tema do carnaval a celebração e a homenagem às estrelas da música 

pernambucana, como o Chico Science que se tornou uma figura mítica da música jovem 

do Brasil, desde os anos 90. 

 Esta descrição da actuação da Spokfrevo Orquestra no carnaval de Olinda, 

levanta as seguintes perguntas gerais, que espero poder abordar num futuro estudo: 

Quais as possibilidades que as orquestras têm de tocar com uma certa liberdade, mostrar 

repertórios variados e originais no carnaval (altura em que o género é tocado com mais 

frequência), tendo em conta que o publico na realidade quer ouvir e dançar ao som das 

melodias tradicionais do frevo-de-rua? novas composições de frevo poderão ser 

divulgadas antes do carnaval, para poderem ser tocadas e cantadas pelos foliões durante 

as festividades? Qual é a perspectiva das orquestras que propõem um frevo mais actual, 

em relação aos gostos do publico carnavalesco? De que modo é que a abordagem 

interpretativa difere, segundo a tipologia de público, a ocasião e contexto no qual a 

performance tem lugar?

            

    Fig.16 De esq. para dir. Spok, Gilmar Silva, Edson Faro, Gilberto Pontes (Spokfrevo Orquestra)
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Capítulo 4.  

      “Último dia” de Levino Ferreira: Uma análise musical de um frevo-de-rua”

4.1 Analise do frevo “Último Dia”

Através da analise musical de um frevo-de-rua clássico interpretado pela Spokfrevo 

Orquestra, vou tentar demostrar quais as mudanças que ocorreram no frevo, e quais os 

elementos expressivos ligados à linguagem jazzistica das big bands. Escolhi para este 

efeito um frevo que se presta a uma comparação entre uma interpretação tradicional 

destinada à dança no carnaval, e uma com arranjo e interpretação da Spokfrevo 

Orquestra, destinada a ser interpretada em concerto. O frevo que escolhi intitula-se 

“Último dia”, o mais popular de Levino Ferreira (1890-1970), conhecido como 

“Maestro Vivo”. Foi compositor de frevos muito populares que passaram a ser cantados 

por quase todos os blocos e clubes carnavalescos de Pernambuco. Composto em 

outubro de 1950, este frevo foi gravado pela primeira vez pela Orquestra Tabajara de 

Severino Araújo em dezembro do mesmo ano, tornando-se num dos “hinos” do carnaval 

pernambucano. 

 Utilizei como fontes a versão editada no disco “O Frevo vivo de Levino 

Ferreira”, gravado pela Orquestra de Frevo de José Menezes em 1976, pela editora 

Mocambo (com arranjos de Menezes, Duda e Edson Rodrigues), e a versão da mesma 

composição editada pela Spokfrevo Orquestra no disco “100 anos de frevo: É de perder 

o sapato (disco 1)”, em 2007. Utilizei como fonte também a partitura da música 

disponibilizada pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará35, no Portal 

Brasil Sonoro, com arranjo para banda de música de Manoel Ferreira. Contudo esta 

partitura apresenta algumas limitações como a ausência total de expressões de dinâmica, 

e a numeração dos compassos, que esta incongruente, pois indica a anacruse como 

primeiro compasso da peça, antes da dupla barra. Para tornar mais fácil a leitura do 

texto, respeitarei todavia a numeração dos compassos apresentada na partitura. Através 

da comparação entre as duas versões pretende-se ilustrar semelhanças e diferenças entre 

35 Portal Brasil Sonoro. Link: http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/

http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
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a interpretação de Menezes e a versão de Spok, tendo em conta a linguagem das 

orquestrações para big band em uso no jazz norte-americano. 

4.2 Versão da Orquestra de Frevo de José Menezes (1976)

Como já vimos no capítulo 2, o frevo é geralmente constituido por duas partes A e B. A 

estrutura formal é normalmente circular A-B-A, ou AA-BB-AA seguida de uma coda. 

Existem todavia frevos com estruturas variadas e mais complexas, como os frevos 

constituidos por três partes. Um exemplo citado pelos compositores Menezes e Guedes 

Peixoto (Benck 2008:75), é o Vassourinhas no Rio, onde há uma terceira parte que se 

repete no final, possuindo um elemento melódico novo, uma espécie de apendice-coda, 

que neste caso resolve no acorde final, sem preparar um regresso à parte A, formando 

uma estrutura A-B-C. 

 A estrutura do frevo pode variar muito, assim como o tamanho de suas partes. As 

frases melódicas do frevo, escritas em compasso binário, tem uma duração variável, 

normalmente em períodos de oito, dezasseis, ou vinte e quatro compassos. Aqui 

também existem excepções, a duração das frases pode variar, assim como a estrutura 

formal. 

 O frevo de Levino Ferreira “Último dia”, gravado pela Orquestra de Frevo de 

José Menezes,  tem uma duração de 2:30 minutos, e foi gravada com um tempo de 125 

bpm, na tonalidade de Sol menor. A estrutura formal é ABB, sendo que neste frevo 

apenas a parte B repete-se. A tem uma duração de 24 compassos, e B de 20 compassos. 

Na versão gravada por Menezes, temos a seguinte estrutura (ABB/ABB/A-final): 

ã 42 .. .. .. ..! ! ! ! ! !FimA B A B A

          fig.17 Estrutura formal do “Último dia” de Menezes

“Último dia” é um bom exemplo de frevo, em particular de frevo-coqueiro, onde os 

trompetes tem uma posição de destaque na execução da parte A do tema. Prevalece um 

sistema de escrita que caracteriza o género, existindo um dialogo constante entre metais 

e palhetas (Dantas, 2003: 124). Inicia-se com uma frase em tutti, que entra em anacruse 
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com apenas três notas, a que se segue um acorde tocado no 1º tempo do compasso 

seguinte, seguido de uma longa resposta de saxofones, caracterizada por uma frase de 

muitas notas (grupo de 4 semicolcheias e 2 colcheias em cada compasso, do 3 ao 6). 

& 42 jœ> œ> œ>
% .œ Jœ. œ œ œ œ œ œ> œ œ# œ œ œ œn>

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

& 42 œ œ# œ œ œ# œn> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ ˙

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

    Fig. 18 Frase do sax soprano do compasso 1 a 8

A frase dos saxofones é acentuada com notas curtas dos metais (na 4ª colcheia de cada 

compasso, do 3 ao 6). 

& 42 jœ œ> œ> ˙ Œ ‰ Jœ#> Œ ‰ Jœ> Œ ‰ Jœ> Œ ‰ Jœ>

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

   Fig. 19 Acentuações do primeiro trompete do compasso 1 a 6

Esta primeira frase, moldada em call-and-response, é uma amostra do dialogo contínuo 

entre os naipes de metais e palhetas, que se desenvolve ao longo da parte A, com 

diversas abordagens. 

& 42 œ œ œ œ œ œ> œ œ# œ œ œ œn> œ œ# œ œ œ# œn> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ ˙

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

& 42 Œ ‰ Jœ#> Œ ‰ Jœ> Œ ‰ Jœ> Œ ‰ Jœ> ! ‰ œ œ œ

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

 Fig. 20 Frase do saxofone soprano e acentuações do primeiro trompete do compasso 3 a 8

Por um lado os saxofones respondem com frases sincopadas às notas longas e agudas 

dos metais. Por outro lado os mesmos metais acentuam e acompanham as frases das 

palhetas com notas curtas, colocadas fora do tempo, normalmente no final do compasso 

(por exemplo, a parte dos trompetes e trombones nos compassos de 14 a 17). De facto 
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uma das características mais típicas do frevo instrumental é a melodia sincopada, cheia 

de surpresas e rica do ponto de vista rítmico. O climax da parte A, a meu ver, situa-se 

nas duas frases dos metais em tercinas de mínima (do compasso 10 ao 13, e do 

compasso 19 a 22), com notas longas e agudas dos trompetes (por isso é considerado 

um frevo coqueiro). 

& 42 3Œ œ œ ˙ 3Œ œ œ ˙

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

  Fig. 21 Frase do primeiro trompete, na secção de metais, do compasso 10 a 13

Digno de nota é o movimento dos saxofones em moto ascendente, e com crescendo de 

dinâmica, que funciona como separador das duas frases de metais acima citadas (do 

compasso 14 ao 17), e que termina com uma nota forte apoiada pelos metais na 4ª 

colcheia do compasso 17, em tutti e numa dinâmica forte.

& 42 ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ ˙

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

     Fig. 22 Frase sax soprano, do compasso 14 a 19

 Como já vimos no capítulo II, a parte B tende a ser precedida por uma 

passagem, que pode servir seja como descanso para o passista, seja para criar um 

momento de tensão. Esta passagem pode apresentar um “rasgado violento”, conforme 

quanto afirmou Valdemar de Oliveira: “Ora essas passagens são bem limitadas na 

arquitectura geral da obra, ora se estendem, por um, dois compassos, para dentro da 

melodia constitutiva da 2ª  parte, já sendo ela mesma, quando parece ser ainda uma 

transição” (Oliveira 1971 50). Isto acontece em “Último dia”, nos compassos 25, 26 e 

27.

& 42 ..‰ Jœ> œ> œ> œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ Œ

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

 
        Fig. 23 Frase do primeiro trompete, do compasso 25 a 28
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A frase de passagem começa no compasso 25 (que podemos considerar como um 

compasso à mais, ou aparte), à maneira do “rasgado violento” citado por Oliveira (ibid.

50). É tocada pelos metais, prolongando-se nos primeiros dois compassos da parte B 

(compassos 26 e 27). Aos metais segue-se a resposta das palhetas, com frases mais 

articuladas que combinam semicolcheias e colcheias.

& 42 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

        Fig. 24 Frase do sax soprano do compasso 28 a 33

 O climax da parte B, e provavelmente da composição na sua integra, tem lugar no 2º 

tempo do compasso 36, onde temos uma frase dos metais que acaba com um acorde 

tocado em tutti, e fortíssimo. 

& 42 ! œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ> œ œ# œ> ˙

Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Cultura
Coordenação de Música

   Fig. 25 Frase do primeiro trompete do compasso 34 a 37 (climax)

Depois de dois coros da estrutura ABB, o tema será re-exposto no último A, e no sinal 

de coda é tocado o acorde final de sol menor, em tutti e fortíssimo. Este acorde final 

também é característico do frevo-de-rua. Na versão de Menezes, os arranjos são mais 

simples, quase sempre em uníssono e apenas no final, há alguns contrapontos e arranjos 

em terceiras.

4.3 Versão da Spokfrevo Orquestra (2007)

 Esta versão de “Último dia”, apareceu na colectânea “100 anos de frevo: É de 

perder o sapato” (Biscoito Fino ed., 2007), editado na ocasião do centenário do frevo, 

em duplo cd, no qual juntaram-se uma série de frevos-de-rua, frevo-canção e frevo-de-

bloco, interpretados pela Spokfrevo Orquestra, e por outros convidados: Gilberto Gil, 

Maria Bethania, Lenine, Alceu Valença, Maria Rita, Ney Matogrosso, Luiz Melodia, 
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Vanessa da Mata, entre outros. A música tem uma duração de 4:04 minutos, tendo sido 

gravada com um andamento de cerca 150 bpm.

 Entre compositores contemporâneos de frevo, é comum dividir o frevo em 

diferentes secções: introdução, intermezzo e coda. O uso de períodos introdutórios no 

frevo-de-rua, é ilustrado em frevos como: Nairam no frevo de Duda, Três da Tarde de 

Lídio Francisco da Silva (conhecido por Lídio Macacão) e Isquenta Muié de Nelson 

Ferreira. A introdução adapta-se à necessidade de tornar o género mais adequado às 

apresentações em salas de concerto. Entre os compositores da nova geração, destacam-

se Francisco Amâncio da Silva (conhecido como mestre Forró da Orquestra da Bomba 

do Hemetério) e Spok. Este último não só aproveita as partes A e B dos frevo-de-rua 

clássicos para o improviso (o que já existia como vimos no trabalho de predecessores 

como Felinho, Feliz Lins de Albuquerque 1895-1980, nas suas famosas Variações no 

tema Vassourinhas), mas são frequentes as introduções com solo individual livre de 

vários instrumentistas, antes da entrada da música.

 A versão de Spok de “Último dia” inicia-se com um solo em ritmo livre, 

interpretado por uma guitarra eléctrica (de 0:00 até 1:13 minutos). Segue-se a entrada da 

bateria, que com um break abre o campo para uma introdução interpretada pelos metais 

em uníssono com o baixo eléctrico, à qual respondem as palhetas, em call-and-

response. Finalmente ao minuto 1:27, apresenta-se a primeira exposição do tema. Na 

versão gravada pela Spokfrevo Orquestra, temos a seguinte estrutura:

ã 42 .. ..! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Improviso 
 guitarra A B

  Reexposição
          A

Coda 
FinalA

 Shout 
Chorus

   Solo 
Trumpet

 Shout 
Chorus

   Solo 
Guitarra

  Shout
 Chorus

     Solo 
Trombone

   Fig.26 Estrutura formal do “Último dia” da Spokfrevo Orquestra

A guitarra expõe o tema do primeiro A, os saxofones respondem à melodia da guitarra, 

apoiando a melodia com contracanto, ou acentuando a melodia de maneira sincopada 

(por ex. na 4ª colcheia do 2º compasso, no mesmo estilo dos metais, na versão de 

Menezes). A partir do compasso 14, os saxofones acompanham a guitarra na melodia 

até ao compasso 21. Os metais neste primeiro A tem um papel secundário: entram só no 

compasso 8, tocando a frase melodica seguinte (que vai do compasso 10 ao 13, e do 19 
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ao 22, a frase que como já referi, representa para mim o climax desta primeira parte). O 

primeiro B entra como no estilo tradicional, ou seja com a entrada dos metais em 

fortíssimo na passagem do compasso 25. Todavia a guitarra continua a tocar a melodia, 

sendo apoiada pelo contracanto dos saxofones, que reforçam o climax da parte B no 

acorde em tutti no segundo tempo do compasso 36, desaparecendo mais uma vez e re-

aparecerendo na última frase da melodia, em unissono com a guitarra no compasso 44. 

Na repetição B respeita-se a versão tradicional,metais e palhetas tocam o arranjo, até 

chegarem ao climax no compasso 36, para depois deixarem outra vez espaço à entrada 

da guitarra, que retoma a melodia acabando o segundo B. O regresso na parte A, é feito 

desta vez seguindo o arranjo tradicional, com todos os naipes a tocar, com mais força, a 

guitarra volta a apoiar a melodia apenas a partir do compasso 14. 

 No final do A, em vez da passagem normal para o B, temos uma passagem em 

tutti constituida por 4 compassos (“shout chorus”)36, seguida do improviso do 

trompete. Este solo começa com um “pick up”37 de 2 compassos, desenvolve-se num 

solo de 14 compassos. No final desta secção, a orquestra com um tutti, intervem para 

voltar a tocar o “shout chorus” de 4 compassos, que introduz o solo seguinte, desta vez 

de guitarra eléctrica. O mesmo processo repete-se: 2 compassos de pick-up, 14 de solo 

em cima da estrutura. Segue-se o “shout chorus” a introduzir o último solo do 

trombone e 2 compassos de pick up, seguidos de mais 14 de solo. A seguir deste último 

solo entra a guitarra com a frase em anacruse directamente na última re-exposição do 

tema A, que será re-proposto com a mesma dinámica do primeiro A inicial, mas desta 

vez com os saxofones mais realçados. Logo a seguir deste último A, apresenta-se a 

coda, com um arranjo feito no esquema de call-and-response entre a guitarra e a 

orquestra, terminando no clássico acorde em tutti e fortíssimo, no final da peça. Para 

representar o frevo adaptado e interpretado por Spok, poderiamos seguir o seguinte 

esquema:

36 Termo utilizado na linguagem jazz de big band, que indica uma parte diferente do tema, que 
se destaca no arranjo, tocado normalmente em tutti. Link: http://webpages.charter.net/dbristol4/
tutorial/formshou.htm

37 Termo utilizado no jazz, que se refere a uma frase melódica que conduz para a secção 
seguinte (neste caso o trompetista prepara a sua entrada na estrutura de solo, 2 de pick-up + 
14 compassos)

http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm
http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm
http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm
http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm
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   Fig.27 Estrutura formal do “Último dia” da Spokfrevo Orquestra

4.4 Comparação entre as versões de Menezes e Spok

A versão de “Ùltimo dia” gravada pela Spokfrevo Orquestra distingue-se da primeira, 

de Menezes, em diversos aspectos: o andamento, a orquestração, a estrutura e enfim 

pela presença da improvisação. 

a) Andamento. Como podemos observar na versão gravada por José Menezes, o frevo 

tem um andamento de marcha, e esta é uma das primeiras diferenças mais evidentes 

entre as duas versões. Nas últimas décadas, o frevo sofreu várias transformações 

sobretudo em relação à velocidade: os andamentos hoje são mais acelerados. Através do 

uso do tap metrónomo, verifiquei que a versão de Menezes tem um andamento de cerca 

125 bpm, e a versão de Spok de 150 bpm. Fazendo uma pesquisa de outras versões mais 

actuais, encontrei uma outra versão tocada pela orquestra de Duda, que toca o mesmo 
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frevo a 160 bpm. Ao que se deve esta mudança no andamento? Segundo me referiu 

Edson Rodrigues na entrevista, no frevo o andamento é fundamental. O frevo de José 

Menezes e Levino Ferreira exprime o andamento ideal, nesta altura o frevo não era tão 

rápido como se toca hoje, era um pouco mais lento, era no ritmo de marcha militar. 

Rodrigues atribui esta mudança à influência bahiana: "...chegou o baiano e apressou 

tudo…, eles não tem a tradição de música de sopro, a música deles é mais percussiva, e 

de cordas. Quando eu comecei a compor, os meus frevos tinham todos este tempo de 

120 bpm, que era típico do frevo-de-rua tradicional. Hoje em dia tocam-se certos frevos 

antigos a 160 bpm, o que implica problemas não só aos foliões e passistas, quanto 

também ao porta-estandarte e aos músicos que sobem ladeiras, sobretudo os 

saxofonistas…” (Rodrigues 2013). Outro entrevistado, o compositor José Bartolomeu, 

critica nos novos compositores de frevo do princípio do século XXI, o “abuso” do 

recurso à improvisação, e o aumento do andamento, mudanças que na sua perspectiva 

desvirtuam o frevo. Segundo ele, o frevo deveria manter a sua simplicidade para ser 

tocado e dançado na rua: “O frevo tradicional tinha um andamento de 120 bpm, na 

década de 80 o Duda começou a acelerar o andamento, e agora piorou muito mais, 

agora já é difícil escutar aquela fluidez melódica, sobretudo na rua hoje em dia o frevo 

se toca muito mais rápido do que era” (Bartolomeu 2013). Actualmente, os andamentos 

são mais acelerados, talvez pela própria mudança do ritmo de vida das pessoas que 

difere muito do século passado, ou pela busca as vezes excessiva de projectar o 

virtuosismo dos próprios instrumentistas, já que o género impressiona pela sua 

dificuldade técnica. È um facto que comparando gravações antigas e modernas, a 

primeira diferença que se destaca é a do andamento, como podemos ver no exemplo de 

“Último dia”.

b) Orquestração. Outra diferença substancial entre as duas versões está na 

instrumentação. Já referi as mudanças na instrumentação do frevo, ao longo da sua 

história no capítulo 2. Cabe todavia, referir aqui que a Orquestra de Frevo de José 

Menezes gravou com um formato mais tradicional. Não tive acesso ao original do disco 

“O Frevo Vivo de Levino” nem à informação sobre os músicos que gravaram ou a 

própria instrumentação, mas a audição permite verificar o uso da tuba nos baixos, e o 

tarol, surdo e pandeiro na secção rítmica, conforme a tradição do frevo-de-rua. Spok 
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substitui a tuba com o baixo eléctrico (uma mudança provavelmente introduzida já nos 

anos 70). Subsitui o tarol por uma bateria, ao lado do surdo e do pandeiro. A secção 

rítmica é ainda enriquecida com a guitarra eléctrica, além dos naipes de 4 saxofones, 5 

trompetes e 5 trombones (18 membros). 

 Na entrevista, Spok refere-se a estas mudanças: “...tem uma série de arranjos, 

que eu fiz, que não tem como fugir daquela fonte em que se bebeu, das orquestrações 

americanas típicas de big band, apesar que o próprio Nelson Ferreira fazia isso, e a 

própria orquestração da altura: 5 sax, 5 trompetes, e 4 trombones... A orquestra de frevo 

não era assim, mas passou a ser por causa de Count Basie, Duke Ellington. Os mestres 

de frevo mudaram a sua própria orquestração influenciados pelos discos que chegavam 

aqui na altura, afortunadamente o tipo de melodia de frevo ficou inalterada, mas a 

orquestração, a forma de harmonizar os sax, os trompetes mudaram...” (Spok 2013). O 

seu frevo é sujeito às críticas não só pelo improviso, mas também pelo tipo de arranjos e 

de orquestrações praticadas (o uso de instrumentos modernos como o baixo eléctrico no 

lugar da tuba, a bateria no lugar do tarol, a guitarra eléctrica), elementos que segundo 

alguns críticos, desvirtuam o “formato clássico” do frevo-de-rua. Observa-se nestas 

passagens da entrevista com Spok, a importância dos precursores, ou seja de quem no 

passado já tentou colocar no frevo elementos em prol de uma renovação do género. 

Nelson Ferreira, na sua orquestra tinha utilizado elementos e recursos para recriar uma 

sonoridade típica das orquestras de jazz norte-americanas, nomeadamente as big bands 

da época do swing. Etapas de um passado, e de um processo de hibridismo que 

atravessou o pós II guerra, os anos 50 e 60, a geração dos anos 70, e que enfim levou ao 

frevo do princípio do século XXI. Valdemar de Oliveira afirma: “As orquestras de Jazz 

deturpam o caráter heróico do frevo, aveludam sua estridência metálica, roubam-lhe 

arestas, tornando-o, por isso mesmo, menos brilhante. Os saxofones tomam relêvo na 

textura harmónica, romantizando a execução. Em desvantagem numérica, os trombones 

passam a plano secundário...” (Oliveira 1971:45). 

 Edson Rodrigues em outra entrevista, explicou-me a origem da renovação do 

género: “...Como é que o frevo evoluiu? foi com o jazz, os caras que desenvolveram o 

frevo de aqui ouviam Stan Kenton, Glen Miller. Eu faço hoje como o Nelson Ferreira 

fazia, ele foi uma escola, eu gosto da música que ele fazia” (Rodrigues 2013). Através 

das conversas com Edson Rodrigues, verifiquei a efectiva importância de outra figura 
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fundamental para o género, Guerra Peixe, que passou por Pernambuco nos anos 50. O 

seu papel para a renovação do género é fundamental, e é entre os antecedentes do Spok, 

uma figura principal: “Na década de 50, entre 51 e 52, passou por aqui Guerra-Peixe, 

este foi professor de Clóvis Pereira, de Guedes Peixoto, e ele foi muito importante 

porque a partir de ai o pessoal começou a escrever de maneira diferente. Nesta época 

chegavam aqui discos de um tal de Stan Kenton, um disco em particular que se 

chamava de "Cidade de Vidro" ou Glass City 38...ou algo assim, e a maneira como soava 

este disco era muito interessante. Foram feitos nesta altura uns frevos inspirados 

naquela sonoridade. Clóvis foi estudar nos EUA, na Berkeley, e depois do doutorado 

dele chegou a escrever com uma escrita mais moderna. Para mim trata-se de um dos 

compositores melhores do Brasil. Moral da história, a gente vai se informando e a 

medida que vai se informando, a gente quer colocar novos materiais em termos de 

escrita. Um dos meus frevos, chama-se "Duas Épocas" foi campeão em 1966, e é tocado 

ainda hoje, leva consigo um pouco destas características”. No disco intitulado “100 anos 

de frevo: É de perder o sapato” (2007), a Spokfrevo Orquestra tocou do frevo “Duas 

Épocas” da autoria de Edson Rodrigues.

c) Estrutura. A Orquestra de Frevo de José Menezes interpreta este frevo clássico de 

Levino Ferreira, mantendo a  forma tradicional, repetindo o tema com a estrutura ABB/

ABB/A/acorde final. Este é o formato tradicional da execução seja no palco ou na rua 

(dependendo do tipo de estrutura, que como vimos pode variar). O número de repetições 

da estrutura inteira também pode variar. No caso da interpretação da Spokfrevo 

Orquestra podemos observar a presença de uma estrutura mais articulada, com o uso de 

uma improvisação livre no princípio, e um arranjo introdutório entre metais e palhetas 

que antecede a entrada no tema.

 Parece-me relevante quanto afirma Spok, falando em termos de composição e 

estrutura do seu frevo numa entrevista de 2007: “na nossa execução, por exemplo no 

nosso frevo, a gente começa com uma cadência. (...) O diferencial de nossa orquestra é 

que os arranjos de nossos frevos, eles sendo clássicos ou contemporâneos, eles são 

arranjos voltados e direcionados, e preparados e elaborados pros músicos improvisarem, 

38 “City of Glass” Stan Kenton, recorded NYC between 1947 and 1953. Link: http://
www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU

http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
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solarem...Então tem música que começa com cadência de baixo, tem tema que é 

apresentado no finzinho, mas também já vem influência das bandas americanas, que faz 

muito isso com o jazz” (Spok 2007). A renovação do género muitas vezes esta na 

concepção da própria estrutura, nas variações estruturais que se podem realizar para 

ressaltar a habilidade dos músicos na arte do improviso: “...na composição, o que 

mudou são os nossos compositores, talvez influenciados também pela música do 

mundo. Você vê compositores hoje em dia como Clóvis Pereira, mestre das antigas, mas 

ele fez um frevo pra gente chamado Ponta de Lança, que eu acho que ele nunca tinha 

composto um frevo desse antigamente. O frevo tem umas quatro partes, ou seja, ele fez 

um frevo direcionado e elaborado para nossa orquestra. Então ele começa com um A, 

tem um B, aí o C já é um motivo pra improviso totalmente diferente do A e do B, aí 

entra um D que não tem nada a ver com o A, o B, e o C, entra até um E, eu poderia 

dizer. Eu acho que ele nunca fez isso. Mas depois que ele ouviu a proposta da gente, do 

que a gente queria fazer com o frevo, acho que ele fez esse frevo pra gente” (Spok, 

2007). Depois da apresentação do tema na forma ABB, e da re-exposição do A, Spok 

conduz a sua orquestra para as secções de solo, que são três em ordem cronológica: o 

solo de trompete, guitarra eléctrica e trombone (estes solos são separados por uma 

intervenção da orquestra, num “shout chorus” de 4 compassos, que faz de separador, ou 

fecha o solo anterior abrindo e preparando o solo sucessivo). Spok na entrevista afirma: 

“a principal diferença da minha orquestra é devida ao facto que a música tem janelas 

abertas à improvisação, coisa que nunca se fez, a parte algumas excepções: 

Dominguinhos, Felinho, Sivuca, Zé Menezes, em algumas gravações, mas tratando-se 

sempre de uma faixa num disco e acontecimentos raros. Todas as músicas da minha 

orquestra se prestam a isso, em termos de forma, e de arranjos, permitindo o uso deste 

recurso, a improvisação” (Spok, 2013). Spok lembra-se do passado (cerca de 15 anos 

atrás), em que a sua ainda jovem orquestra acompanhava as digressões internacionais de 

António Nobrega: “Nesta altura a orquestra tocava o frevo como ele sempre foi feito 

para o povo dançar na forma AABB A coda, e vendo nos festivais de jazz todos os 

músicos improvisando, tornou-se um desejo e um objectivo sempre mais concreto, o de 

realizar este tipo de música improvisada, e fazer um frevo que desse esta possibilidade 

de improvisar” (ibid). 
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 Em suma, a versão do frevo “Último dia” de Spok contrasta com a versão de 

Menezes pelo andamento, pela orquestração distinta, e pela diversidade da estrutura 

formal. A versão da Spokfrevo Orquestra, é constituida por partes abertas ao improviso 

(introdução livre de guitarra eléctrica no princípio, os solos de trompete, guitarra 

eléctrica e trombone em cima de uma estrutura adequada para isso, no meio da música). 

Além disso é constituida por intervenções da orquestra, em tutti, na introdução (depois 

do solo livre de guitarra eléctrica do princípio), nos separadores entre solos (“shout 

chorus”), e no arranjo conclusivo antes do acorde final. 

 Todas estas partes são criadas para enriquecer a música, torna-la mais actual e 

eventualmente mais adequada para uma performance de palco (ou de salão). Estes 

elementos estruturais reflectem uma mistura com a linguagem de jazz das big bands, e 

um processo de hibridismo com praticas musicais oriundas do exterior. Verifica-se a 

“ingestão” de elementos de uma outra linguagem, e a adaptação e assimilação num 

género orquestral, que segundo Spok adapta-se bem a estas mudanças.

 Este tipo de frevo não se adapta ao carnaval, pelas dificuldades técnicas da sua 

execução e pela instrumentação (dificilmente uma tuba poderia reproduzir passagens 

rápidas, assim como o baixo eléctrico faz na música orquestral de Spok, Duda ou 

Forro). Este frevo mais sofisticado é menos dançavel pelos passistas e foliões, e não se 

adequa a um ambiente de festa, no qual o publico prefere ouvir os frevo-de-rua 

tradicionais, tocados de uma forma convencional. 

 Para que se entenda melhor a diferença entre as estruturas das duas versões, irei 

representa-las gráficamente de seguida.
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    Fig.28 Estrutura formal de “Último dia” de Menezes
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     Fig.29 Estrutura formal de “Último dia” da Spokfrevo Orquestra

d) Improvisação. Na versão de Menezes não existe nenhum momento de improviso 

ancorado na estrutura harmónica do tema, ou numa estrutura criada para o efeito. Ao 

contrário na versão da Spokfrevo Orquestra, é criado um espaço para a improvisação, 

tornando a composição mais dinámica, aberta e surpreendente. 

 Entre os predecessores mais importantes, que introduziram o improviso no 

frevo, temos de mencionar a importante figura de Felinho. Félix Lins de Albuquerque, 

conhecido como Felinho, nasceu na cidade de Bonito, Pernambuco (1895-1980), 
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integrou vários ensembles e orquestras, e foi um reconhecido compositor. Compôs o 

frevo “Formigão”, os choros “Amoroso”, “Apaixonado”, “A vida é um choro”, e as 

valsas “Olhos que mentem”, “Silêncio” e “Triste consolo”. As oito variações para 

saxofone introduzidas por ele no frevo “Vassourinhas”, tornaram-no conhecido e 

admirado. Trata-se do Álbum 78 RPM no 15095, da Mocambo (ano de 1956), que tem 

no Lado B, o tema “Formigão”, choro, composição e interpretação de Felinho, e no 

Lado A, o frevo “Vassourinhas”39, com a Orquestra Mocambo, tendo Felinho como 

solista nas 8 antológicas variações que ele criou para a música. No caso de Formigão, 

como a Orquestra Mocambo não participou, pode-se deduzir que a gravação ficou a 

cargo de Felinho e seu famoso ensemble Regional de Felinho. Sabe-se que o frevo 

Vassourinhas, introduzindo Felinho e seu sax-alto com suas 8 variações, foi gravado nos 

estúdios da PRA-8, em 1944, pela orquestra da emissora, sob a regência de Nelson 

Ferreira. 

 Felinho é uma figura de importância histórica fundamental, pode ser 

considerado como o precursor do trabalho de Spok, das novas gerações e da renovação 

do último frevo. Através da famosa versão do tema “Vassourinhas”, afirmou-se como o 

criador do solo jazzístico no frevo. Esta gravação reprsenta um marco importante na 

história do frevo instrumental. Trata-se de uma das inovações mais importantes no 

género. 

 José Teles cita o comentário do jovem Spok, quando este ainda no carnaval de 

1986, caminhando pelas ruas de Olinda, ouviu pela primeira vez a mítica versão de 

“Vassourinhas”, interpretada pela orquestra de Nelson Ferreira: “Parei na hora. Fiquei 

de bobeira, e fui até o carro pedir para o cara tocar novamente a música” (Teles 2005)40. 

Provavelmente, a origem da novidade que a Orquestra Spokfrevo traz para o género 

musical, nasce naquele solo de Felinho, e no que ele já tinha descoberto na década de 

50: em vez de seguir rigorosamente a partitura, porque não enriquecer o frevo com 

improvisos? 

 Valdemar de Oliveira, condenou as inovações que iam se introduzindo no frevo, e 

ao comentar sobre a “Marcha n°1 de Vassourinhas” teceu críticas, sem citar nomes, ao 

39 “Vassourinhas” com as 8 variações de Felinho. link: https://www.youtube.com/watch?
v=YN9LnhSv4TI)

40 http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html

https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
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improviso de sax de Felinho, o mesmo que encantou e influenciou o maestro Spok: “Há 

a lamentar, na execução dessa marcha, hoje em dia, o andamento extremamente rápido e 

os floreios de saxofone da segunda parte, coisa improvisada por certo virtuose do sax e 

logo aperfeiçoada por outros. É uma desfiguração lamentável, que responde pelo 

aceleramento incômodo do andamento” (Oliveira 1971:35). Por sua vez, Spok admite 

que o Valdemar de Oliveira tinha razão quando afirmava que um frevo misturado com 

elementos de outros géneros não seria mais apropriado ao passo: “A gente faz frevo-de-

rua de palco. Alguns falam em frevo-de-rua jazz. O que eu sei é que quase ninguém 

dança quando tocamos, preferem ouvir. Já aconteceu de a orquestra estar tocando, 

pessoas levantarem para dançar e as outras reclamarem” (Spok 2013), comenta Spok, 

acrescentando que a intenção é mesmo esta: “Quando a gente vai assistir a uma exibição 

de frevo na Casa da Cultura, por exemplo, o que se vê são os passistas à frente da 

orquestra, da música. Com a minha orquestra, a música é que fica na frente de tudo o 

mais” (ibid.).

 Para completar esta analise, irei tentar analisar o estilo de improvisação de cada 

solista na versão da Spokfrevo Orquestra.

 A introdução livre de Renato Bandeira (guitarrista) inicia a composição (de 0:00 

até 1:13 minutos) com um fraseado característico do frevo e do choro que porém, ainda 

antes do tutti, adopta progressivamente a linguagem jazzística (acordes alterados, linhas 

melódicas idiomáticas, frases em oitavas, uso de arpejos da menor harmónica, etc.). 

Esta introdução evoca a guitarra da bossanova e de músicos brasileiros como Baden 

Powell, ao mesmo tempo é claramente inspirada à linguagem de Jim Hall (é a tipica 

intro de guitarra do jazz: o tipo de som, o espaço, os voicings). No solo da melodia, a 

cargo da guitarra, adopta-se um fraseado mais "frevista". Em todo o arranjo busca-se o 

contraste e a dinámica: a alternância da melodia entre guitarra e naipe de saxes é um 

exemplo disso. 

 O trompete no seu solo (de 2:44 até 2:58 minutos), parece-me o mais 

preocupado em ligar-se ao idioma da raiz brasileira, do ponto de vista melódico, 

propondo um som mais perto do estilo do frevo-de-rua. Apesar do “pick-up bluesy”, o 

resto do solo será ainda mais dentro do estilo do frevo.

 O solo de trombone (de 3:18 até 3:31 minutos), é um misto entre frevo e jazz, 

com um início  relaxado e "laid-back"  (com uma acentuação rítmica "behind the beat", 
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típica de estilos como o "Cool Jazz"). O seu improviso passa pela 6ª no acorde menor, 

fazendo lembrar algumas das passagens do disco “Kind of Blue” de Miles Davis. 

Todavia o remate final desse solo enquadra-se no idioma do frevo.

 No remate final da versão de Spok, uma curta frase (típica dos grupos norte-

americanos de Jazz-Fusion, vide Chick Corea Electric Band e outros) combinada entre 

guitarra, sopros e bateria, resolve no acorde final (provavelmente um dos poucos pontos 

em comum entre as versões de Spok e Menezes).

4.5 A Spokfrevo Orquestra e a linguagem de Big Band de Jazz

As duas versões analisadas neste capítulo, apresentam uma série de contrastes. A 

primeira versão cumpre a sua função de música de dança no contexto carnavalesco, 

enquanto que a segunda, para além de música de dança, já será música de concerto. No 

segundo caso, a escolha do timbre da guitarra de jazz como solista, já demonstra o 

interesse de aproximar o som do frevo a um público mais vasto e cosmopolita numa 

tentativa de tornar o não familiar (frevo) em familiar (jazz, pop, rock), numa relação de 

poder desproporcionada entre a mainstream da música anglo-saxónica e culturas 

periféricas, uma das marcas da world music. A troca da tuba pelo baixo eléctrico e da 

secção de percussão tradicional pela bateria, apenas comprovam esse mecanismo. Ao 

mesmo tempo é evidente uma tensão entre a “ingestão” e assimilação de elementos 

oriundos do exterior como a linguagem jazzistica, e a vontade de encaixar estes 

elementos nos moldes de um ritmo tradicional.

 A versão de Spok, quanto à concepção, é igual à da música tradicional de big 

band norte americana, no que diz respeito ao arranjo escrito e conceito de improviso, 

excepto que o frevo ritmicamente é latin/even em vez de ser swing41. As texturas usadas 

aproximam-se mais da sonoridade de big band, nomeadamente no contraponto dos 

naipes e na ideia de ter várias camadas de som a sustentar a melodia principal.

41 Termos utilizados no jazz, para indicar o feel ou o groove mais tercinado no caso do swing, e 
mais binário no caso do latin/even.
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 Os arranjos são mais diversificados, utilizam os “drops”42 e “power chords”43 

com contraponto sistemático entre saxes e sopros. A forma parece-me muito similar as 

que geralmente se tocam nas big-bands actuais, ou seja exposição do tema com 

introdução, tema, desenvolvimento do tema, solos em partes diferenciadas, 

“compings”44  e tudo o que normalmente se ouve nas big bands. O que marca a 

diferença principalmente é o ritmo: busca-se a tradição do frevo, fazendo com que os 

típicos arranjos sincopados do jazz e do swing sejam aqui incluídos, mas nesta vertente, 

ou seja adaptados ao ritmo tradicional utilizado no género pernambucano. Trata-se 

portanto de uma música hibrida: a Spokfrevo Orquestra toca como uma big band de 

jazz, mas usa elementos da tradição do frevo. Apesar dos contrastes entre uma big band 

de jazz e a Spokfrevo Orquestra serem marcantes (especialmente no rítmo), a Spokfrevo 

Orquestra busca uma mistura entre frevo e jazz, nos arranjos e no fraseado dos solos 

(“voicings”, “compings”, estrutura formal etc).

 Coloca-se uma questão: a Spokfrevo Orquestra deve ser perspectivada como 

uma banda de frevo que toca jazz, ou como uma banda de jazz que toca frevo?

 A orquestração assim como o improviso (pelo menos do trompete e trombone, 

pois a guitarra tem um som geral mais “jazzy”), soam a banda filarmónica e não a 

orquestra de jazz. O som é mais bem definido, com um timbre próprio do clássico/

banda filarmónica, sem notas indefinidas, “ghost notes”, efeitos especiais como uso de 

surdinas, “bends”45, “drops”, etc.

 Por isso a Spokfrevo Orquestra, possui a sonoridade de uma banda de música 

popular, em que se introduziram alguns elementos de jazz (os naipes da big band, 

arranjos jazzísticos, o improviso etc.), na tentativa de conferir uma sonoridade diferente 

ao frevo-de-rua tradicional.

42 Tipo de voicing usado em arranjos de big band, normalmente baixando uma/duas notas do 
acorde, oitava abaixo (drop2, drop2&4). Link: http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html

43 Power chords: acordes com tónica, quinta e oitava. Link: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Power_chord

44 Termo usado no jazz para indicar e dar instruções sobre os diversos tipo de 
acompanhamento dos instrumentos da secção rítmica (normalmente guitarra eléctrica, piano, 
hammond etc.)

45 Termo usado no jazz para indicar a técnica do “slide”, através da qual pode-se baixar ou 
subir a nota de meio tom e re-estabelecer a seguir o tom original. 

http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html
http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html
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 Como já referi, um dos elementos que contrastam com o jazz é o groove, que se 

distingue fortemente do groove swingado de uma big band de jazz. Outro dos contrastes 

é a harmonização dos naipes. Na Spokfrevo Orquestra não temos a riqueza harmónica 

típica do Jazz, não se ouvem acordes mais complexos, está tudo muito ligado ainda à 

harmonia tradicional do arranjo original, esse aspecto é bastante contrastante com as 

harmonias jazzísticas. A harmonia, de facto é mais básica no sentido de que os acordes 

usados pelos naipes da Spokfrevo Orquestra, são quase sempre apenas acordes de 

sétima, eventualmente com 9ª bemol, mas sem outras extensões.

 O improviso rege-se pelo mesmo princípio, com pouco ou nenhum uso de 

extensões, apenas notas da quatríade com uso de notas de passagem. Na linguagem 

improvisada também nota-se que os músicos claramente não vêm da escola jazzística, 

tendo um fraseado mais limitado e vertical (no sentido não pejorativo, mas tradicional), 

talvez com excepção do guitarrista (principalmente na introdução, onde se ouvem 

alguns “cliches” jazzísticos e alguns acordes de passagens arrevesados, mais típicos 

desse universo). Nota-se ainda que os músicos da orquestra têm outra linguagem 

interpretativa, mais ligada à escola clássica ou à banda filarmónica, pelas seguintes 

características: o volume decresce em notas longas, em vez de ser mantido constante 

(no jazz e na música pop ocidental muitas vezes o volume é aumentado), o ataque é 

forte em sequências de notas longas (nota longa seguida por outra nota longa, ao 

contrário do que se pretende na interpretação jazzística caracterizada por um fraseio 

legato).

 Em algumas gravações de jazz dos anos 20 e 30, encontramos uma sonoridade e 

um fraseio semelhante ao da Spokfrevo Orquestra (por exemplo nas gravações de Count 

Basie). Na altura o jazz ainda estava num processo de configuração. Por isso, os 

músicos provavelmente tocavam com um estilo influenciado por uma banda de sopros 

ou uma orquestra clássica. 
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CONCLUSÃO

O Objectivo desta dissertação foi o de analisar o género musical do frevo, praticado 

prevalentemente no carnaval de Pernambuco. Em particular, tendo como estudo de caso 

a Spokfrevo Orquestra, a analise concentrou-se sobre a performance, o repertório e o 

percurso artístico desta orquestra, analisando a mistura entre o frevo e elementos 

característicos do jazz. Realizei uma síntese sobre o estado actual do género musical, a 

partir de um trabalho de campo etnográfico que foi realizado em Olinda e Recife, entre 

dezembro de 2012 e março de 2013, assim como de fontes escritas e da internet. A 

minha primeira experiência de trabalho de terreno, serve como base da dissertação, 

tendo sido a ferramenta através da qual consegui desenvolver um conhecimento pessoal 

sobre o frevo: características morfológicas, subgéneros, função e contexto social. O 

principal objectivo é a analise dos processos de mudança que se verificaram nas últimas 

duas décadas no género, nomeadamente os cruzamentos entre o frevo e o jazz. 

 Na tentativa de explicar o contexto social no qual esta música se pratica, ao longo 

do primeiro capítulo, retratei o lugar onde a minha pesquisa de campo se realizou. 

Recife, a capital de Pernambuco e Olinda, lugares onde assisti a numerosos ensaios de 

orquestras de frevo em clubes, escolas e associações. Procurei explicar as diversas 

vertentes na qual o género é performado no contexto carnavalesco: performance de chão 

e de palco. Definiu-se a importante diferença entre frevo-de-rua e frevo de palco. A 

Spokfrevo Orquestra é apresentada no primeiro capítulo, focando os aspectos da sua 

performance que constituem objecto de estudo. Para fundamentar o estudo de caso e 

melhor entender a música, utlizei os seguintes conceitos analíticos que foram 

fundamentais para o entendimento dos processos de hibridismo presentes no trabalho de 

Spok, o líder da orquestra: mixing, antropofagia, mudança e resistência. Existe nos 

debates sobre o hibridismo da cultura brasileira uma continuidade de discursos dos 

intelectuais do século XX: a noção de uma nação tri-racial, o antropofagismo como 

meio para canibalizar elementos expresivos oriundos do exterior e do próprio Brasil, 

com o objectivo de reproduzir uma cultura brasileira “autêntica”, baseada na ideia de 

multiculturalidade. O conceito utilizado por Moehn, para interpretar o hibridismo 
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brasileiro, foi-me particularmente útil na analise do estudo de caso, em que verifiquei 

uma evidente tensão entre mudança e a resistência.

 No primeiro capítulo, apresentei a metodologia deste trabalho, como este foi 

concebido e realizado. Foi através de trabalho de campo etnográfico que entrei em 

contacto directo com músicos de frevo, fanfarras, orquestras, regentes de orquestra, 

compositores, arranjadores e passistas. Foi através deste trabalho de campo que acabei 

por etender melhor este mundo efervescente, feito de ensaios abertos, escolas de música 

e dança, grémios musicais, desfiles, “prévias de carnaval”, concertos de palco, 

gravações, digressões etc. Um fenómeno social que abarca um grande número de 

pessoas, inclusive a participação massiva em concertos e eventos carnavalescos em 

Recife e Olinda, na qual prevalece o ritmo do frevo. Importante para a realização deste 

trabalho, foi sem duvida o apoio que recebi no local, do Departamento de Música da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), coordenado pelo prof. Carlos Sandroni, e 

do Núcleo de Investigação sobre os Músicos nas Festas Populares, do qual fui membro.

 Através de vinhetas, descrevi a minha experiência pessoal no mundo do frevo 

também para introduzir o leitor a género musical, pouco conheciso fora do Brasil. Por 

isso, ao longo do segundo capítulo dediquei uma parte extensa à caracterização do 

género do frevo, para explicar a sua função social de música de festejos carnavalescos. 

Neste capítulo, o género é analisado nas suas várias vertentes, subgéneros, correntes, 

contextos performativos, características morfológicas (estrutura formal, ritmo, melodia, 

harmonia, instrumentação). Foram utilizados vários exemplos musicais para entender 

suas origens, buscando explicar de onde vem o frevo. Apesar de não existir um trabalho 

sistemático sobre as origens do género, as fontes existentes indicam que o frevo terá 

tido a sua origem na música das bandas filarmónicas do final do século XIX. Estas 

bandas acompanharam os primeiros desfiles nas ruas de Recife, e foi neste contexto 

histórico que se fundaram os primeiros blocos e clubes carnavalescos. Neste capítulo, 

através uma retrospectiva histórica, o leitor pode conhecer as figuras mais importantes 

deste género que em 2007 cumpriu 100 anos de vida. Através deste olhar histórico, 

podem-se entender as tentativas de renovação do género ao longo do século XX, os 

predecessores que actuaram mudanças significativas e que estão na base do trabalho de 

Spok. Compositores como Nelson Ferreira que já nos anos 40 introduziu elementos de 

jazz nas suas orquestrações e arranjos, o famoso solo de sax de Felinho em 
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“Vassourinhas”, o importante contributo de Guerra Peixe nos anos 50, a geração de 

compositores dos anos 70, que operaram transformações a nível de instrumentação, 

arranjo e harmonia. Foi dedicada uma parte deste capítulo à dança, elemento 

fundamental da performance do frevo tradicional, em particular do género de frevo-de-

rua, também para observar como o Spok aborda este aspecto performativo no seu 

espectáculo.

 A subdivisão em géneros ajudou a entender melhor o estudo de caso: a Spokfrevo 

Orquestra toca frevo-de-rua, mas pelas suas características, em termos de arranjos, 

orquestração e performance, seu estilo é definido pelos especialistas como frevo de 

palco. Esta controversia gerou uma polémica sobre o tipo de frevo e de misturas que o 

Spok e seus músicos realizaram: trata-se de frevo-de-rua? é contrário ao estilo 

tradicional? como pode ser definido o frevo de Spok?

 O terceiro capítulo tenta traçar, apesar da ausência de material consistente na 

literatura, uma biografia de Spok. Descreve a sua formação, o seu percurso musical no 

circuito profissional, as colaborações com artistas de renome no Brasil, as digressões 

internacionais com António Nóbrega, a fundação da Banda Pernambucana e o percurso 

que a levou à estreia com novo nome, Spokfrevo Orquestra. No ano de 2004, a 

orquestra lançou o seu primeiro disco de modo independente. Articulei este capítulo 

biográfico com os dados que recolhi através da entrevista.

 Para entender os processos de hibridismo e a mistura presente na música de Spok, 

tornou-se necessário todavia fazer uma analise mais detalhada do ponto de vista musical 

no quarto capítulo. Foi através desta analise de um frevo escolhido para o propósito, que 

entendi com mais pormenores as diferenças essenciais entre o frevo-de-rua de Spok e o 

frevo-de-rua tradicional. Escolhi a composição de Levino Ferreira “Ùltimo dia”, um dos 

“hinos” carnavalescos de Pernambuco, composição tocada pela maioria das fanfarras 

nas ruas de Olinda, assim como pelas grandes orquestras nos palcos da cidade. As 

fontes escolhidas são a gravação de “Último dia” da Orquestra de Frevo de José 

Menezes de 1976, e a gravação da mesma composição, feita pela Spokfrevo Orquestra 

em 2007. Através da analise pude comprovar quais as diferenças entre as duas versões: 

andamento, orquestração, estrutura formal, improvisação. A versão de Spok caracteriza-

se por um andamento mais rápido, uma orquestração actual e adequada aos palcos, a 

estrutura formal é influenciada pela linguagem das big bands de jazz e pensada para dar 
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lugar a momentos de improvisação. Ao longo deste capítulo, na avaliação das diferenças 

entre as versões de Menezes e Spok, e a relação da Spokfrevo Orquestra com a 

linguagem jazzística de big band, surgiu uma questão: a Spokfrevo Orquestra deve ser 

perspectivada como uma banda de frevo que toca jazz, ou como uma banda de jazz que 

toca frevo?

 Para responder a esta pergunta, cabe re-lembrar que o percurso de Spok e dos 

músicos integrantes da sua orquestra, assim como da maioria dos músicos de frevo em 

Pernambuco, têm uma formação musical em bandas de música, seja na capital Recife, 

ou no interior. Conforme referi no capitulo 2, a tradição da música de bandas 

filarmónicas no Brasil e no estado de Pernambuco é consistente. O próprio género 

musical do frevo nasce no seio das bandas militares e cívicas do final do século XIX, e 

de estilos como a marcha, dobrado, quadrilha etc. 

 Esta consideração leva-me a deduzir que a Spokfrevo Orquestra é uma orquestra 

de frevo que toca um frevo jazzístico, tendo em conta as características musicais acima 

referidas. Distingue-se da Orquestra de Frevo de José Menezes porque utiliza uma 

linguagem mais actual em termos de arranjo, orquestração e abertura ao improviso. Ao 

mesmo tempo distingue-se de uma big band de jazz pelo ritmo, pelo feel“latin-even”, 

pelo uso da harmonia mais tradicional, e pela linguagem prevalente nos solos de seus 

músicos. Existe na música tocada por esta orquestra, uma tentativa de apropriação e 

assimilação de elementos oriundos do jazz e da linguagem das big bands, e ao mesmo 

tempo uma vontade de seguir re-inventando a tradição. Estas tendências corporizam 

sónicamente os processos de mixing, antropofagismo, reflectindo igualmente a tensão 

entre mudança e resistência.

 Em particular, a tensão entre mudança e resistência verifica-se sobretudo na 

linguagem musical da Spokfrevo Orquestra. O improviso é evidentemente um elemento 

relevante. Na entrevista Spok, refere que existe um problema de linguagem: o sonho 

não realizado e o grande problema da orquestra. O sonho que ele não vai conseguir 

realizar, apesar de estar contente em colaborar com tantos músicos para que se possa vir 

a concretizar um dia, o objectivo de improvisar com uma linguagem própria. Spok 

afirma “não da tempo mais para o realizar, mas é possível...é um problema de escola..., 

será um desafio para as próximas gerações de músicos...” (Spok 2013). Cita como 

exemplo fundamental o de Dominguinhos, músico que ele encontrou dois anos antes 
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numa casa de forro em São Paulo: “... meu deus! ele estava fazendo jazz puro, no 

sentido de expressão, não de música americana...porque é o nome que é dado mesmo...o 

frevo da minha orquestra é catalogado como frevo jazzístico, e aparece numa prateleira 

de jazz...” (ibid.). Ao proclamar esta definição de “jazz puro”, o Spok fala do jazz como 

se fosse de facto uma linguagem universal, que se pode distinguir e separar da sua óbvia 

origem norte-americana, o que nos remete ao discurso de Piedade quando este afirma 

que o jazz brasileiro ao mesmo tempo que canibaliza o paradigma bebop, tenta 

incessantemente afastar-se da musicalidade norte-americana, através da articulação de 

uma ideia de musicalidade brasileira, ou enfim universal (Piedade 2005). Spok insiste 

em afirmar que Dominguinhos (falecido em 2013, depois da entrevista realizada com 

Spok no dia 13/3/2013), deveria representar o modelo inspirador para os músicos de 

todo o Brasil e para a criação de um modo de improvisação autoctone: “Dominguinhos 

é para mim um músico incrível e pode ser considerado como o exemplo de uma 

musicalidade e de uma maneira de improvisar tipicamente brasileira, que poderia ser 

tomada como exemplo para a improvisação com uma linguagem nativa, o 

Dominguinhos não sabe ler pauta, nem cifra, nem sabe o que é uma semibreve...” (Spok 

2013).

 Em conclusão, o meu contributo para o estudo do frevo actual, reside na tentativa 

de enriquecer o conhecimento sobre uma das mais recentes figuras do género, 

considerado por especialistas como “o novo embaixador do frevo”. Há necessidade de 

desenvolver trabalho académico sobre esta orquestra, este compositor e a nova geração 

dos compositores de frevo, que deram um novo vigor a este género musical nas últimas 

duas décadas.

 O meu objecto de estudo, pelo material recolhido e pelas novas perspectivas que 

surgiram ao longo do trabalho de campo, presta-se a abordagens mais alargadas no 

futuro. Espero de poder dar o meu contributo ao longo do doutoramento, para o 

desenvolvimento do estudo deste fenómeno.



93

BIBLIOGRAFIA

Andrade, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. 3.ed. São Paulo: Vila Rica; 

 Brasília: INL, 1972.

Andrade, Mário. Pequena história da música. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987

Andrade, Oswald de. “Manifesto Antropofágico”, Revista de Antropofagia, Ano I, No. I, 

 maio de 1928.

Azoubel, Juliana Amelia Paes. “Frevo and the contemporary  dance scene in 

 Pernambuco, Brazil” (University of Florida, 2007).

Barz G. and Cooley  T. Shadows in the Field: New perspectives for fieldwork in 

 Ethnomusicology, 2º ed., Oxford University Press, 2008.

Bartolomeu, José. Entrevista com o autor. 31/1/2013

Benck Filho, Ayrton Muzel. “O Frevo-de-Rua no Recife: Características Socio-

 histórico-musicais e um esboço estilístico e interpretativo” (Salvador 

 UFBA/Escola de Música, 2008).

Canclini, Néstor García. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

 modernidad. 1999, 1º Edición actualizada 2001, Ed.Paidós

Canclini, Néstor García. “La globalización: ¿productora de culturas híbridas?”. (Actas 

 del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio 

 de la Música Popular. México, 2002). 

Carvalho, Nelly; Mota, Sophia Karla; Barreto, José Ri-cardo Paes. Dicionário do frevo. 

 Recife: UFPE, 2000.

Carvalho, Nelly. Dicionário de frevo. Recife: Editora Universitária UFPE, 2000.

Cascudo, Luís da Câmara. 1954. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro, RJ: 

 INL, 3a edição, 1972.

Cascudo, Luíz da Câmara. Dicionário do folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: Itatiaia, 

 1993.

Cassoli C., Falcão L.A. e Aguiar R. Frevo: Cem Anos de Folia. Editora Timbro, 2008.

Crook, Larry. 2005. Brazilian music: Northeastern tradition and the heartbeat of a 

 modern nation. Santa Bárbara, California: ABC-CLI, Inc.



94

Erlman, Veit. "Hybridity and globalization", 2003, in The Continuum Encyclopedia of 

 Popular Music. New York: Continuum.

Erlman, Veit. Music, Modernity and the global immagination: South Africa and the 

 West.(New York:  Oxford University Press, 1999).

Galinsky, Philip  A. “Maracatu Atômico: Tradition, Modernity and Postmodernity in the 

 Mangue Movement” (PhD diss. Middletown; Connecticut, Wesleyan University, 

 1999).

Gama, Marcelo e Mello de Magalhães Pinto, “Frevo para piano de Egberto 

 Gismonti” (Belo Horizonte, Escola de Música da UFMG, 2009).

Garcia, Pablo da Costa “Modernizei meu choro sem descuidar do roteiro tradicional”: 

 tradição e Inovação em K-Ximbinho” (Instituto de Artes, Universidade de Brasíli, 

 2009). 

Lima, Sérgio Ricardo de Godoy. O piano mestiço: composições para piano popular com 

 acompanhamento a partir de matrizes pernambucanas. Campinas: Ed. UNICAMP, 

 2005.

Linhares, Leonardo Barreto. Pro zeca de Victor Assis Brasil: aspectos do hibridismo na 

 música instrumental brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2005. (Dissertação de 

 Mestrado).

Linhares, L.; Borém, F. “A composição e interpretação de Victor Assis Brasil em Pro 

 Zeca...” Per Musi, Belo Horizonte, n.23 (2011): p.28-38.

Freyre, Gilberto. Casa grande & senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951. (a)

Hosiasson, José,. El Jazz e Hispanoamerica…

Kartomi, Margareth J. “Procesos y resultados del Contacto entre Culturas Musicales: 

 Una Discusión de Terminología y  Conceptos” [1981]. In: CRUCES, F. et al., 

 Lecturas de etnomusicología. p. 357-381. Madrid: Trotta, 2001.

Matta, Roberto Da. Carnaval, Malandros e Herois: para uma sociologia do dilema 

 brasileiro. 6ºed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

Mendonça, Luciana. “Do mangue para o mundo: o local e o global na produção e

 recepção da música popular brasileira” (PhD diss. Campinas: Unicamp, 2004).

Mendonça, Luciana. “The Local and the global in popular music. The Brazilian music 

 industry, local culture, and public policies” (paper presented at the International 

 Conference for the Sociology of Culture and the Arts, in Barcelona, July 2000).



95

Mendonça, Luciana. “Música pop(ular), diversidade e identidades: o manguebeat e 

 outras histórias” (paper apresentado na XXV Reunião Brasileira de Antropologia, 

 em Goiânia, e no III Encontro da ABET -Associação Brasileira de 

 Etnomusicologia- em São Paulo 2006).

Moehn, Frederick. “Music, Mixing and Modernity in Rio de Janeiro”, 2008 

 Ethnomusicology Forum 17 (2): 165-202.

Moehn, Frederick. Contemporary Carioca: Technologies of Mixing in a Brazilian Music 

 Scene,  Duke University Press, 2012.

Monson Ingrid, “Riffs, repetition and theories of Globalization”, 1999, 

 Ethnomusicology 43 (1): 31-65.

Oliveira, Valdemar de. Frevo, capoeira e passo. Recife: Cia. Ed. de Pernambuco, 1971.

Perrone Charles, & Christopher Dunn. Brasilian Popular Music and Globalization. 

 Durham and London: Duke University Press. Gainsville: Florida U. PRess, 2001.

Piedade, A. T. C. Jazz, música brasileira e fricção de musicalidades. Opus: Revista da 

 Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - ANPPOM, 

 ANPPOM/Ed. da UNICAMP, v. 11, n. 1, p. 113-123, 2005.

Real, Katarina. O folclore no carnaval do Recife. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 

 1990.

Reily Suzel, "Brazilian Musics, Brazilian Identitites”, 2000, Special Issue of the British 

 Journal of Ethnomusicology 9(1).

Rodrigues, Edson. Entrevista com o autor. 12/3/2013

Saldanha, Leonardo Vilaça. A Música popular urbana do Recife e sua consolidação 

 através do rádio (Campinas: Ed. UNICAMP, 2008).

Saldanha, Leonardo Vilaça. “Frevendo no Recife” (PhD diss. Instituto de Artes/

 Universidade de Campinas, 2008).

Sandroni, Carlos. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro, 

 1917-33. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2001.

Sandroni, Carlos.  “O Mangue e o mundo”. Claves n.7 2009: 63-70

Spok (Inaldo Cavalcante de Albuquerque). Entrevista com o autor, Recife, 13/3/2013

Silva, Leonardo Dantas. Carnaval do Recife. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 

 2000. p. 99.

Teles, José. 2000. Do frevo ao manguebeat. São Paulo, SP, Brazil: Editora 34 Ltda.



96

Teles, José.  “A revolução do frevo tem nome: maestro Spok” Revista Continente 

 Multicultural. Recife, n.56, p.8-16, Ago. 2005

Tinhorão, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed. 

 34, 1998. 368p.

Discografia:

-António Nóbrega (1996), Na Pancada do Ganzá, Brincante

-Alceu Valença (2005), Na Embolada do Tempo, Indie Records

-Spokfrevo (2006), Passo de Anjo, Biscoito Fino

-Spokfrevo (2007), Cem anos de frevo: É de perder o sapato, Biscoito Fino

-Spokfrevo (2008), Passo de Anjo ao Vivo, Biscoito Fino

-Spokfrevo (2013), Ninho de Vespa, Biscoito Fino

-Orquestra de Frevo de José Menezes (1971), O Frevo Vivo de Levino, Mocambo

-Chico Science & Nação Zumbi (1996), Afrociberdelia, Sony Brazil

-Orquestra da Bomba do Hemeterio (2004), Jorrando Cultura

-Nelson Ferreira (1923), Borboleta não é ave, Casa Edison (Odeon)

-Nelson Ferreira (1929), Não Puxa Maroca, RCA Victor

-Nelson Ferreira (1953), Come e dorme, Mocambo

-AAVV (1979) Asas de America, Epic/CBS

-Vários Interpretes (1980) Asas de America nº2, Epic/CBS

-Vários Interpretes (1981) Asas de America - Tempo Folião 82, Ariola

-Vários Interpretes (1983) Asas de America - Balança Frevo, Barclay/Ariola

-Vários Interpretes (1988) Asas de America - Os Grandes Sucessos SBK

-Vários Interpretes (1989) Asas de America, BMG/Ariola/RCA

-Vários Interpretes (1999) Asas de America-História do Cranaval Polydisc



97

Filmografia:

-Spokfrevo (2008), Passo de Anjo ao Vivo, Biscoito Fino

-Youtube. Video Teaser “Os Mestres do Frevo” http://www.youtube.com/watch?

v=G2H4V74ab-Y

-Youtube. “As três modalidades do frevo” - Spok http://www.youtube.com/watch?

v=muo6fW2fnwQ

-Youtube. “Vassourinhas” - Felinho https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI

-Youtube. “City of Glass” - Stan Kenton -Youtube. http://www.youtube.com/watch?

v=53GTa7DurnU

Webografia:

-Spokfrevo. http://www.spokfrevo.com.br/

-UFPE. http://www.ufpe.br/ufpenova/

-Dicionário da Música Popular brasileira. http://www.dicionariompb.com.br/

-Blogue Toques. http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/

- D o s s i ê d e C a n d i d a t u r a . h t t p : / / p o r t a l . i p h a n . g o v . b r /

baixaFcdAnexo.do;jsessionid=932A525DA031915F8EE91FE32C5F5A0B?id=3222

-GonzalezReeds. http://www.gonzalezreeds.com/portuguese/artistas/spok.html

-O Globo. http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-

pernambucano-sao-paulo-3629577

-PrimeTours Biografie. http://www.prime-tours.com/artist_neu_en.php?ArtistId=13

-Vo-Music. http://www.vo-music.com/artiste.php?id=47&lang=en

-Jornal do Brasil. http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2013/11/25/a-

spokfrevo-orquestra-finalmente-lanca-segundo-disco-106674.php

-Portal Brasil Sonoro. http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/

-Jazz terms.  http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm

http://www.youtube.com/watch?v=G2H4V74ab-Y
http://www.youtube.com/watch?v=G2H4V74ab-Y
http://www.youtube.com/watch?v=G2H4V74ab-Y
http://www.youtube.com/watch?v=G2H4V74ab-Y
http://www.youtube.com/watch?v=muo6fW2fnwQ
http://www.youtube.com/watch?v=muo6fW2fnwQ
http://www.youtube.com/watch?v=muo6fW2fnwQ
http://www.youtube.com/watch?v=muo6fW2fnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
https://www.youtube.com/watch?v=YN9LnhSv4TI
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.youtube.com/watch?v=53GTa7DurnU
http://www.spokfrevo.com.br
http://www.spokfrevo.com.br
http://www.ufpe.br/ufpenova/
http://www.ufpe.br/ufpenova/
http://www.dicionariompb.com.br
http://www.dicionariompb.com.br
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=932A525DA031915F8EE91FE32C5F5A0B?id=3222
http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=932A525DA031915F8EE91FE32C5F5A0B?id=3222
http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=932A525DA031915F8EE91FE32C5F5A0B?id=3222
http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=932A525DA031915F8EE91FE32C5F5A0B?id=3222
http://www.gonzalezreeds.com/portuguese/artistas/spok.html
http://www.gonzalezreeds.com/portuguese/artistas/spok.html
http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-pernambucano-sao-paulo-3629577
http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-pernambucano-sao-paulo-3629577
http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-pernambucano-sao-paulo-3629577
http://oglobo.globo.com/cultura/spok-frevo-orquestra-traz-frevo-pernambucano-sao-paulo-3629577
http://www.prime-tours.com/artist_neu_en.php?ArtistId=13
http://www.prime-tours.com/artist_neu_en.php?ArtistId=13
http://www.vo-music.com/artiste.php?id=47&lang=en
http://www.vo-music.com/artiste.php?id=47&lang=en
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2013/11/25/a-spokfrevo-orquestra-finalmente-lanca-segundo-disco-106674.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2013/11/25/a-spokfrevo-orquestra-finalmente-lanca-segundo-disco-106674.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2013/11/25/a-spokfrevo-orquestra-finalmente-lanca-segundo-disco-106674.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2013/11/25/a-spokfrevo-orquestra-finalmente-lanca-segundo-disco-106674.php
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/toques/tag/ronnie-scotts/
http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm
http://webpages.charter.net/dbristol4/tutorial/formshou.htm


98

-Revista Continente. http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/

content/article/1937.html

-MalletJazz. http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html

-Sonicbids. http://www.sonicbids.com/band/spokfrevoorquestra/about/

-Wikipedia. https://www.wikipedia.org/

-Discografica Brasil. http://discograficasbrasil.blogspot.pt/2011/09/1979-asas-da-

america-frevo.html

-Prefeitura de Gravatá. http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494

-Portal Pernambuco Nação Cultural. http://www.nacaocultural.org.br/biografia-de-

maestro-spok-projeto-frevos-de-pernambuco

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/1937.html
http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html
http://www.malletjazz.com/lessons/voicings.html
http://www.sonicbids.com/band/spokfrevoorquestra/about/
http://www.sonicbids.com/band/spokfrevoorquestra/about/
https://www.wikipedia.org
https://www.wikipedia.org
http://discograficasbrasil.blogspot.pt/2011/09/1979-asas-da-america-frevo.html
http://discograficasbrasil.blogspot.pt/2011/09/1979-asas-da-america-frevo.html
http://discograficasbrasil.blogspot.pt/2011/09/1979-asas-da-america-frevo.html
http://discograficasbrasil.blogspot.pt/2011/09/1979-asas-da-america-frevo.html
http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494
http://www.prefeituradegravata.com.br/v3/?pg=noticia&id=494


99

LISTA DE FIGURAS

Fig.1 Ensaio no Clube Pitombeira dos Quatro Cantos     p.31

Fig.2 “Cabêlo de Fôgo” de Nunes/Arr.Duda       p.34
Fig.3 “Picadinho” de Artur Gabriel        p.35

Fig.4 “Tempestade” de Joaquim Wanderley       p.35
Fig.5 Habanera peruana do séc. XIX       p.40

Fig.6 “Suassurana” de Hermes da paixão       p.40
Fig.7 “Aguenta o repuxo” de Levino Ferreira      p.41

Fig.8 “Furacão do frevo” de Edgar Morais       p.42
Fig.9 Ritmo “Cento e Vinte”        p.43

Fig.10 Padrão rítmico do frevo-de-rua ex.1       p.44
Fig.11 Ritmo do surdo         p.45

Fig.12 Padrão rítmico do frevo-de-rua ex.2       p.45
Fig.13 Padrão rítmico de frevo-de-rua com variações na caixa     p.45

Fig.14 Spokfrevo Orquestra                        p.62
Fig.15 Spok                        p.66

Fig.16 De esq. para dir. Spok, Gilmar Silva, Edson Faro, Gilberto Pontes (Spokfrevo Orquestra)  p.68
Fig.17 Estrutura formal do “Último dia” de Menezes      p.70

Fig. 18 Frase do sax soprano do compasso 1 a 8      p.71
Fig. 19 Acentuações do primeiro trompete do compasso 1 a 6     p.71

Fig. 20 Frase do saxofone soprano e acentuações do primeiro trompete do compasso 3 a 8 p.71 
Fig. 21 Frase do primeiro trompete, na secção de metais, do compasso 10 a 13   p.72

Fig. 22 Frase sax soprano, do compasso 14 a 19      p.72
Fig. 23 Frase do primeiro trompete, do compasso 25 a 28     p.72

Fig. 24 Frase do sax soprano do compasso 28 a 33      p.73
Fig. 25 Frase do primeiro trompete do compasso 34 a 37 (climax)    p.73

Fig.26 Estrutura formal do “Último dia” da Spokfrevo Orquestra    p.74
Fig.27 Estrutura formal do “Último dia” da Spokfrevo Orquestra    p.76

Fig.28 Estrutura formal de “Último dia” de Menezes      p.82
Fig.29 Estrutura formal de “Último dia” da Spokfrevo Orquestra                 p.82



100

 Anexo 1

Partitura orquestral de “Último Dia” de Levino Ferreira/

Arranjo de Manoel Ferreira

disponibilizada pela Secretaria da Cultura do Governo do 

Estado do Ceará46

     

46 46 Portal Brasil Sonoro. Link: http://portal.brasilsonoro.com/ultimo-dia/

http://portal.brasilsonoro.com/ultimo-dia/
http://portal.brasilsonoro.com/ultimo-dia/
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Anexo 2

CD com duas faixas:

1.“Ùltimo dia”. In “O Frevo Vivo de Levino”, 1976,  

Orquestra de Frevo de José Menezes. Mocambo.

2. “Ùltimo dia”. In “Cem anos de Frevo: É de perder o 
Sapato”, 2007, “Cem anos de Frevo: É de perder o Sapato”. 

Biscoito Fino


