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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  1.1  Definição do objeto da pesquisa 
 

    As relações entre língua, cultura e sociedade, definitivamente imbricadas no 

desenvolvimento da atividade discursiva nas diferentes instâncias da vida humana, 

constituem aspecto dos mais instigantes e desafiadores da descrição e da análise 

lingüísticas. À medida que a Lingüística evoluiu para além das abordagens do sistema, 

aproximando-se de outras áreas das ciências humanas, passou a configurar-se no que 

Koch denominou, de modo bastante genérico, uma “lingüística do discurso, isto é, uma 

lingüística que se ocupa das manifestações lingüísticas produzidas por indivíduos 

concretos em situações concretas, sob determinadas condições de produção”. (1997:11). 

Tornou-se então evidente a importância de uma visão interdisciplinar para a 

compreensão dos usos lingüísticos inseridos em contextos socioculturais. 

 

       Nesse percurso, passou-se a observar outros encaminhamentos na pesquisa 

lingüística, além do enfoque metodológico descritivo-comparativo, predominante em 

diversas áreas do conhecimento, com resultados significativos que muito contribuíram 

para a conquista do status da Lingüística como ciência modelo das ciências humanas. 

 

        Assim, consideramos mesmo que, dada a importância do estudo dos fenômenos 

culturais para as ciências sociais como um todo, uma análise baseada em tal enfoque 

metodológico descritivo-comparativo já não é satisfatória para dar conta da 

multiplicidade de objetos com que se depara o analista.  No presente trabalho, 

envidamos um esforço interpretativo de textos que compõem um acervo importante do 

cancioneiro do carnaval pernambucano: as letras do frevo-de-bloco. Partimos da 

concepção estrutural de cultura de Thompson (1995), que propõe o estudo dos 

fenômenos culturais enquanto formas simbólicas inseridos em contextos e processos 

socialmente estruturados.  
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     Tomaremos como referências teóricas principais as concepções de Mikhail Bakhtin 

acerca da natureza dialógica da língua, bem como sua definição de gênero do discurso 

para a caracterização do gênero letra de música. Sobre a importância da música popular 

para a compreensão da cultura brasileira, lançamos mão do trabalho do compositor e 

lingüista Luiz Tatit (1997, 2001, 2004) e do crítico e historiador musical José Ramos 

Tinhorão (1990, 1991, 1997), além de outros autores. 

 

        Defendemos a tese de que o frevo-de-bloco constitui-se num gênero marcado por 

um traço significativo de identidade cultural, considerada como o conjunto daqueles 

“aspectos de nossas identidades que surgem do nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, 

raciais, lingüísticas (...)”, de acordo com Hall (2004:8). A despeito da complexidade da 

noção de identidade, sobretudo se considerada a dinâmica das relações socioculturais 

estabelecidas a partir da globalização, partimos da percepção de que, no quadro geral 

das manifestações carnavalescas no Brasil, o frevo-de-bloco se destaca porque é 

vinculado a um tipo de agremiação hoje existente apenas em Pernambuco: o bloco 

carnavalesco lírico. 

 

       Refutamos a idéia, defendida por muitos e freqüentemente tomada como senso 

comum, de que o frevo-de-bloco é um gênero “propositadamente passadista” (Teles 

2000:51). Argumentamos que a organização discursiva das letras do frevo-de-bloco é 

marcada por estratégias da linguagem publicitária, o que muito contribui para identificá-

lo como um importante elemento de propaganda da cultura pernambucana. Para analisar 

o corpus deste trabalho sob tal perspectiva, tomamos como referências básicas as 

considerações gerais sobre os gêneros da retórica, em Aristóteles, além de outros 

autores que se debruçam sobre a linguagem da publicidade, a exemplo de Carvalho 

(2003), Adam e  Bonhomme (2000), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) e outros.   

       

     Optamos por definir o frevo-de-bloco como nosso objeto de estudo a partir da 

convicção de que a música popular é uma área privilegiada de manifestação da riqueza 

cultural de um povo. Uma olhada panorâmica encontra estudos interessantes nessa área, 

com o objetivo de buscar maior compreensão a respeito da cultura, através da música 

popular: veja-se, por exemplo, The Meaning of the Blues (1960), de Paul Oliver, com 

importantes considerações sobre as raízes negras na cultura norte-americana a partir do 
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conteúdo das letras e da estruturação musical do blues; ou ainda La Fenomenologia del 

Bolero (1992), de Rafael Zapata, que analisa a elaboração do discurso amoroso nas 

letras desse gênero musical, em “cuya trama simbólica el enamorado hispanoamericano 

teje e desteje su propia experiência amorosa.” (1992:18) 

 

     O corpus da pesquisa constitui-se, portanto, de uma parte significativa da produção 

artística relacionada a um evento de considerável relevância para a compreensão da 

cultura brasileira: o carnaval. Especificamente relacionado ao carnaval pernambucano, o 

frevo-de-bloco é um gênero vinculado aos blocos carnavalescos líricos, um tipo de 

agremiação que podemos definir como organizações sociais com objetivos culturais 

definidos, com práticas discursivas realizadas em diferentes eventos comunicativos 

(p.ex. reuniões, acertos de marcha, programas de rádio etc.) sob a forma de variados 

gêneros textuais (fichas de filiação, atas de reunião, panfletos, transmissões radiofônicas 

etc.). De acordo com os critérios apontados por Swales (1992), é possível identificar os 

blocos carnavalescos líricos como uma comunidade discursiva. 

 

    Originados no Recife dos anos 20, os blocos, na opinião de Silva (2000), “têm, em 

sua formação primitiva, uma certa similitude com os ranchos carnavalescos do Rio de 

Janeiro, surgidos no final do século XIX” (2000:133). Os ranchos, por sua vez, tiveram 

influência nordestina, segundo atesta Tinhorão (1997): 

 

     “Os ranchos carnavalescos, [...] constituíram uma adaptação dos Ranchos de Reis 

Nordestinos e devem a sua estilização aos baianos que formavam o grosso dos moradores da 

zona da Saúde.” (1997:18) 

 

     Além dos ranchos de reis, outra manifestação popular típica do ciclo natalino, o 

pastoril, também influenciou a formação dos blocos líricos (Silva 2000:134ss). O 

aspecto mais interessante da história do surgimento desse tipo de agremiação no 

carnaval pernambucano é o importante dado sociológico a ela relacionado: o início da 

participação efetiva da mulher no carnaval de rua, sobretudo entre as camadas médias 

da sociedade, que não podiam participar das festas de salão promovidas pelos clubes da 

elite. Assim, 
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     “as moças e senhoras da chamada pequena burguesia [...] saíam às ruas protegidas por um 

cordão de isolamento, envolvendo todo o grupo e separando-o da multidão, sob a severa 

vigilância de pais, maridos, irmãos, noivos, genros e amigos” (Silva 2000:136) 

 

     Um aspecto significativo do frevo-de-bloco é o seu caráter coletivo. Diferentemente 

de outros gêneros musicais, trata-se de uma música feita originalmente para o canto em 

conjunto, por vozes femininas (embora algumas gravações registrem a execução da 

melodia por uma voz solo feminina ou masculina). O bloco destaca-se, então, pela 

formação predominantemente feminina, em seus desfiles e apresentações. Quanto a essa 

constatação, argumentamos que 

 

     “o lirismo dos blocos se organiza discursivamente em torno da figura feminina, fortemente 

presente no simbolismo da flabelista (a pastorinha que deve conduzir o flabelo, com leveza e 

graça), no timbre das vozes que entoam as canções e, sobretudo, nos nomes que constituem a 

identidade dos blocos: Poesia, Lira, Amizade, Cordas, Flores, Saudade, Ilusões, Aurora, 

Esperança...”   (Vila Nova apud Araújo 2005:29) 

       

     O frevo-de-bloco (ou marcha-de-bloco, como também é denominado por alguns) é 

geralmente associado ao lirismo característico do carnaval pernambucano. Segundo 

Carvalho (2003), “o espaço onde o lirismo da alma pernambucana extravasa com mais 

vigor é nos refrões dos frevos-de-bloco” (Jornal do Commercio, 14/03/2003). 

Contrastando com o frevo-de-rua, gênero instrumental executado por orquestra de 

instrumentos de metais que tem como símbolo o passista empunhando a sombrinha para 

o malabarismo da dança do frevo (o passo), o frevo-de-bloco é executado por orquestra 

com instrumentos de corda (violões, cavaquinhos, bandolins etc.) e sopro (flauta, 

saxofone, clarinete etc.), que acompanham um coral feminino, responsável pelo canto.  

 

     A partir da década de 1990 do século XX, tem-se observado notável crescimento do 

número de blocos líricos, o que pode ser comprovado através de registros da imprensa e 

do material oficial de divulgação da programação do carnaval promovido pela 

Prefeitura do Recife. Ao longo dos anos, tem-se verificado que, na programação da 

segunda-feira de carnaval, passou-se a destacar o evento denominado Encontro de 
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Blocos, realizado pela primeira vez em 1992 no bairro do Recife (conhecido como 

Recife Antigo).  A imprensa passou a destacar o evento chamando a atenção para o 

sucesso da realização do encontro no local, no mesmo período em que o bairro passou 

por um processo de revitalização, com a reforma do casario e reordenamento do 

comércio de bares e restaurantes, por parte da Prefeitura e da iniciativa privada. 

Anunciando a realização do evento no carnaval de 1999, o Jornal do Commercio 

publicou:  

 

       “Um dos eventos mais esperados pelos foliões do Recife Antigo acontece hoje, a partir das 

16h, em frente ao Bar Gambrinus, na Avenida Marquês de Olinda. O tradicional Encontro de 

Blocos – já uma marca do carnaval do Bairro do Recife – deverá reunir mais uma vez os 

amantes dos antigos carnavais”  (JC, 15/02/1999) 

 

       Conforme observamos na edição nº 7 da revista Continente Documento (Vila Nova 

2003:40), o Encontro de Blocos pode ser considerado como marco histórico da terceira 

geração de blocos líricos, consolidando uma tradição que remonta aos anos 20 do século 

passado, quando surgiram as primeiras agremiações. 

 

       Para ressaltar a importância dos blocos no panorama cultural de Pernambuco, 

responsáveis por intensa atividade social não apenas no período carnavalesco, mas ao 

longo do ano inteiro, acrescent-se que, além do Encontro de Blocos, a imprensa registra 

a realização de outros eventos com a participação coletiva das agremiações, como, por 

exemplo, o evento intitulado Aurora dos Carnavais (realizado desde 2000, na rua da 

Aurora, duas semanas antes do início do carnaval) e os Encontros Itinerantes de 

Confraternização dos Blocos Líricos de Pernambuco (realizados durante os anos de 

2002 e 2003 em Recife e outras cidades do Estado).      

 

        Algumas publicações também atestam a importância dos blocos. Ainda em 2002, 

foi lançada a primeira edição de O Flabelo – jornal informativo dos blocos líricos de 

Pernambuco. Em 2003, o professor e pesquisador da UFPE, José Ricardo Paes Barreto 

publicou, em co-autoria com Gilberlane dos Santos, o livro Itinerário Lírico do 

Carnaval de Pernambuco, com a história de vinte blocos líricos, juntamente com as 

biografias dos compositores ligados a cada agremiação. Em 2004, fundou-se o 

Interblocos – Movimento dos componentes dos blocos líricos de Pernambuco, entidade 
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que visa à congregação dos participantes e admiradores dos blocos, através da 

divulgação do trabalho de artistas a eles vinculados, bem como dos eventos promovidos 

pelas agremiações. Por fim, a criação da Lei nº 17.126/2004, sancionada pelo Prefeito 

do Recife, João Paulo Silva, instituindo dia 1º de novembro como Dia do Frevo de 

Bloco, pode ser considerada o reconhecimento oficial da importância cultural dos blocos 

para o povo pernambucano.  A data marca o nascimento do compositor Edgard Moraes 

(1904-1973), um dos nomes mais expressivos do frevo-de-bloco. 

        

 

 

 

1.2 Objetivos  
 

 

     Não obstante a constatação de que o crescimento do número de agremiações tem 

sido acompanhado pelo lançamento de um número considerável de CDs no mercado 

fonográfico de Pernambuco (levantamento parcial aponta mais de trinta títulos, desde o 

lançamento do primeiro CD do Bloco da Saudade, em 1995), o frevo de bloco não é 

veiculado com maior freqüência no rádio e na TV porque, entre outras razões, não há 

renovação temática nas letras, segundo a crítica assumida na imprensa, resumida na 

posição abaixo: 

 

        “Ouvindo a parte dos compositores novos (depois de um concurso promovido pela PCR 

[Prefeitura da Cidade do Recife]), dá para arriscar mais um motivo que explica a falta de 

inovação do frevo. Os novos frevistas herdaram o mesmo lirismo dos antigos.” (Diário de 

Pernambuco, 20/01/1999) 

 

     Pode-se observar uma tendência a considerar como senso comum a noção de que o 

frevo-de-bloco é um gênero elaborado na forma de um discurso monocórdio baseado no 

tema saudosismo. Segundo Teles (2000), escritor e crítico musical do Jornal do 

Commercio, trata-se de “uma manifestação propositadamente passadista” (2000:51). 

Isto seria então apontado como uma das possíveis razões para o expurgo do frevo-de-
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bloco da programação das rádios. Em sua análise sobre a atual situação do frevo 

(incluindo o frevo-de-rua  e o frevo-canção), o autor conclui que 

 

 “Embora no carnaval do Recife e Olinda, com um número de foliões que aumenta a cada ano, o 

frevo seja a música predominante (apesar de dividir espaço com outros ritmos pernambucanos, 

inclusive com o manguebeat), a verdade é que o frevo simplesmente não se renovou em três 

décadas.”(2000:49)  [grifo nosso] 

 

     Não pretendemos negar a importância do tema saudade no panorama da música 

carnavalesca pernambucana, inclusive no frevo-de-rua. De fato, o lirismo com que o 

bloco é identificado diz respeito, em larga medida, a esse sentimento que é uma marca 

diferencial das manifestações do nosso carnaval, segundo Carvalho : 

 

     “sua orginalidade maior, o diferencial que marca as manifestações [...] é o lirismo, a saudade, 

a consciência da fugacidade da vida e da passagem inexorável do tempo, cantada 

paradoxalmente pelos compositores nas canções carnavalescas.  [...]  A saudade é a nossa marca 

registrada, seja no frevo-canção, de bloco ou até de rua.” (Carvalho, JC 14/03/2003) 

 

       Seja por razões as quais não nos ocuparemos em buscar, a saudade é algo que nos 

concerne e está presente com muita evidência nas manifestações musicais e literárias 

produzidas em Pernambuco. Tratando especificamente do frevo-de-bloco, 

argumentamos que a força temática da saudade muito se deve à obra de Edgard Moraes, 

um dos maiores expoentes do gênero, levando em consideração o contexto histórico-

social de sua produção. Os blocos, que haviam se tornado “uma verdadeira epidemia no 

carnaval do Recife” (Silva 1998:37), começaram a surgir na década de 20, mas, como 

assinalam Santos e Paes Barreto, “a maioria, com o passar dos anos, desapareceu” 

(Santos e Paes Barreto 2003:10). Em homenagem a 24 desses blocos extintos, Edgard 

Moraes compôs em 1962 a canção Valores do Passado: 

“Bloco das Flores, Andaluzas, Cartomantes 

Camponeses, Apois Fum e o Bloco Um Dia Só 

Os Corações Futuristas, Bobos em Folia,  

Pirilampos de Tejipió  
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(...) 

E o Bloco da Saudade assim recorda tudo que passou” 

 

      No começo da década de 70, então, um grupo de amigos, liderado pelo jornalista 

Marcelo Varela, decidiu reverenciar o compositor e fundar o Bloco da Saudade, que 

saiu às ruas pela primeira vez ainda em 1973, pouco antes do falecimento de Edgard 

Moraes. 

 

     Assim, embora reconhecendo o papel crucial do Bloco da Saudade no momento 

histórico de ressurgimento dos blocos (que ainda se denominavam Blocos 

Carnavalescos Mistos), sob a inspiração de Edgard Moraes, defendemos a posição de 

que o discurso das letras do frevo-de-bloco tem um forte caráter persuasivo, e que o 

eixo temático do saudosismo tem cedido espaço, sobretudo na produção dos blocos 

mais recentes, para “a constituição de outros discursos, de outros dizeres elaborados nas 

letras” (Vila Nova 2005:30). 

 

     Podemos então identificar, por exemplo, a valorização dos próprios blocos e de 

outras agremiações, através da propagação das suas virtudes e da menção a personagens 

e paisagens a elas ligados; a mútua reverência entre os blocos; o registro dos momentos 

de encontro e confraternização. Como já assinalamos em outro lugar, 

 

     “Tudo isso nos leva a perceber o frevo-de-bloco hoje como poderoso instrumento de 

propaganda para a divulgação de nossos valores, como belo instrumento de resistência em nome 

de nossa cultura”. (Vila Nova apud Araújo 2005:30)  

 

     A pesquisa, de caráter qualitativo, de tipo fundamental, destina-se, em princípio, “a 

aumentar a soma dos saberes disponíveis” (Laville e Dionne 1999) acerca da 

organização discursiva das letras do frevo de bloco, a partir das seguintes hipóteses:  

• O discurso do frevo de bloco é lingüisticamente construído com o propósito de 

valorizar e divulgar elementos identificadores da cultura pernambucana; 

• Os recursos lingüísticos e estratégias discursivas são empregados para destacar 

positivamente a cultura pernambucana nas letras do frevo de bloco; 
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• A abordagem de temas variados (dentre os quais “a saudade”) configura um 

discurso de valorização de diferentes aspectos da cultura pernambucana nas 

letras das canções. A incorporação de nomes que identificam, por exemplo, 

personalidades do universo artístico-cultural (Capiba, Badia, etc.), agremiações 

carnavalescas (Batutas de São José, Banhistas do Pina, etc.), cidades e paisagens 

(bairros, praias etc.), entre outros, constrói positivamente a identidade cultural 

pernambucana no discurso do frevo de bloco. 

 

      Os aspectos lingüístico-discursivos predominantes nas letras configuram estratégias 

de elaboração de um discurso persuasivo, característico da linguagem publicitária: a 

seleção vocabular, baseada numa “carga cultural partilhada” (Galisson 1987 apud 

Carvalho 2003:102); o emprego de recursos estilísticos definidos pela retórica, que 

incluem as figuras de linguagem (p.ex. a metáfora); a ocorrência dos três atos 

fundamentais que caracterizam lingüisticamente a linguagem publicitária, segundo 

Péninou (1974, apud Carvalho 2003:40): a) nomear;  b) qualificar;  c) exaltar. 

 

     Observamos ainda que tais estratégias configuram os gêneros retóricos 

demonstrativo (ou epidítico) e deliberativo, que constituem a base da linguagem da 

propaganda, segundo Carrascoza (1999) e Adam e Bonhomme (2000). O demonstrativo 

é definido por Aristóteles como aquele gênero retórico destinado à exaltação das 

virtudes de determinado objeto: “O elogio é um discurso que mostra em todo seu 

esplendor a grandeza da virtude” (Livro Primeiro, cap. XIX, p. 64). O deliberativo é 

aquele em que o orador aconselha ou desaconselha, “quer se delibere sobre uma questão 

de interesse particular, quer se fale perante o povo acerca de questões de interesse 

público” (Livro Primeiro, cap. III, p.39). 

 

      Partindo da noção de que o intuito da propaganda é aconselhar o público a julgar 

favoravelmente uma marca, um produto, uma instituição etc., consideramos que os dois 

gêneros retóricos se imbricam na constituição do discurso publicitário. Na medida em 

que o epidítico apresenta o elogio às virtudes do objeto (no caso do frevo-de-bloco, o 

próprio carnaval do Recife, suas manifestações culturais, a beleza dos blocos etc.), o 

deliberativo apresenta o conselho para o leitor/ouvinte vir, ver, ouvir os blocos líricos. 

Afinal, segundo Adam e Bonhomme (2000), “a descrição de um objeto publicitário o 

constitui em objeto de valor, não apenas agradável e preferível aos demais, mas ainda 
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um BEM produtor de prazer.” (2000:116). Como exemplo, apresentamos trecho de um 

texto retirado do nosso corpus: 

 
 

“Não sei de onde vem tanta energia 

Que contagia o nosso carnaval 

E tudo nele é pura poesia 

Êxtase, alegria que não tem igual 

Recife e Olinda vivem esta magia 

Que inebria os nossos corações... 

Nossas crianças já nascem sabendo 

E aqui crescendo brotam foliões [...]” 

(PERNAMBUCO ESPERANDO POR VOCÊ, de Luiz Gonzaga de Castro) 

 

           A pesquisa visa a preencher uma lacuna quanto à análise lingüística de letras de 

música carnavalesca pernambucana, enfocando especificamente o gênero frevo-de-

bloco. Serão estudados os aspectos lingüístico-discursivos que configuram um discurso 

persuasivo centrado na valorização e exaltação de elementos característicos da cultura 

pernambucana. Definimos, então, como nosso objetivo principal propor uma nova 

leitura sobre esse conjunto de textos que têm grande circulação na sociedade, sobretudo 

no período carnavalesco. No desenvolvimento deste trabalho, procuramos ainda 

evidenciar alguns dos princípios positivos sobre a cultura brasileira apresentados por 

Gomes de Matos (1996), a saber: 

       “Princípio 1 – Orgulhe-se de sua cultura e contribua para as criações culturais    

                                locais, regionais, nacionais.” 

      “Princípio 2 – Aprofunde seu conhecimento de aspectos de sua cultura [...]” 

      “Princípio 3 – Valorize as atividades e os produtos de sua cultura [...] destaque,    

                             saliente, o que se criou, está sendo criado em sua cultura” (1996:88) 

                                                           

            Acreditamos que tais princípios devam ser cultivados na prática quotidiana de 

estudantes e profissionais de diversas áreas de atuação em nossa sociedade, para 

preservarmos e valorizarmos as manifestações culturais que contribuem para a definição 

de nossa identidade. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 

2.1  Cultura e Identidade Cultural Pernambucana através do Frevo 
 

     Embora a definição de um conceito de cultura seja desafiadora, tendo em vista a 

amplitude de enfoques e abordagens possíveis no campo da análise cultural, hoje o 

estudo dos fenômenos culturais é uma prioridade para as ciências sociais como um todo. 

Na Lingüística, essa relevância torna-se mais evidente a partir da aproximação com 

outras áreas do conhecimento, especialmente a antropologia, a sociologia, a psicanálise, 

os estudos inter-culturais, particularmente a partir de meados do século XX, com a 

emergência da análise do discurso e da sociolingüística. 

 

     Para compreender a produção lingüística em sua dimensão sociocultural, é 

imprescindível destacar a importância da cultura na constituição dos discursos que 

circulam na sociedade. Tomando-se a noção de discurso como “o uso da linguagem 

como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de 

variáveis situacionais” (Fairclough 2001: 90), abre-se a perspectiva dialógica que deve 

nortear o estudo das relações entre língua, cultura e sociedade.  De maneira ampla, é 

esta mesma perspectiva que se apresenta a quem se propõe estudar os fenômenos 

culturais inseridos na dinâmica das formações sociais, segundo Thompson:  

 

“a vida social não é, simplesmente, uma questão de objetos e fatos que ocorrem como 

fenômenos de um mundo natural: ela é, também, uma questão de ações e expressões 

significativas, de manifestações verbais, símbolos, textos e artefatos de vários tipos, e de 

sujeitos que se expressam através desses artefatos e que procuram entender a si mesmos e aos 

outros pela interpretação das expressões que produzem e recebem” (1995: 165) 

 

     Se, por um lado, compreendemos cultura, num sentido amplo, como os “modos de 

abordagem ou de relacionamento com o real, caracterizados como um conjunto de 

mediações simbólicas (língua, leis, regras, mitos, etc.) entre sujeito e mundo” (Sodré 

1999:46), por outro lado, temos sempre em vista o seu caráter dinâmico. Consideramos, 
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pois, que qualquer esforço de compreensão da cultura deve ser movido pela percepção 

de que “Nada do que é cultural pode ser estanque, porque a cultura faz parte de uma 

realidade onde a mudança é um aspecto fundamental” (Santos 1994:47).   

 

     De maneira semelhante emerge para nós o conceito de identidade. Muito se tem 

discutido sobre a noção de identidade nos dias de hoje, sobretudo devido às grandes 

mudanças por que tem passado o mundo desde o final do século XX. Nesse período de 

pós-modernidade, “o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 

em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e emblemático.” 

(Hall 2004:12)  

 

     Vale dizer que a identidade também não é um conceito acabado, mas compreende 

em si mesmo uma percepção dinâmica. É assim que a define Rajagopalan (2002): 

 

     “a identidade, seja dos indivíduos [...], seja das agremiações como estado e nação, seja dos 

objetos de estudo e análise [...] como língua e pátria, é um construto e não algo que se encontra 

por aí, in natura” (2002:77) 

 

     Tomando especificamente a área das manifestações culturais do carnaval, que 

assumem variadas formas pelo país inteiro, não há dúvida quanto à importância do 

frevo para a identificação da cultura pernambucana. A música e o símbolo mais 

característico do frevo-de-rua (o passista empunhando a sombrinha) são freqüentemente 

utilizados, por exemplo, na propaganda turística. Aqui, buscamos destacar o frevo-de-

bloco como elemento de grande relevância para a identificação de nossa cultura. 

Contrastando com as demais manifestações do carnaval em Pernambuco e no restante 

do país, é importante salientar que o bloco carnavalesco lírico é hoje um tipo de 

agremiação que existe somente em Pernambuco. 

 

      O caráter fundamental de interatividade que permeia o conceito de identidade é 

ressaltado por Sodré (1999), quando afirma que ela designa 

 

 ”o conjunto organizado de condições que rege e classifica a ação do indivíduo ou mesmo de um 

grupo numa situação interativa, permitindo-lhe agir como ator social” (1999:33). 
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      Não se trata, pois, de conceber identidade simplesmente como conjunto de 

características definidas, mas como um processo, um conjunto de relações que 

permitem diferenciar um do outro. Considerando que a definição de cultura 

freqüentemente leva à idéia de unidade, Sodré esclarece que 

 

 “não se trata de uma unidade de representações (ou seja, um universo fechado de normas, 

costumes e valores) e sim de uma forma, um modo de abordagem do real, onde se entrecruzam 

discursos e repertórios (valores, significações, padrões de conduta, etc.) (...) Em outras palavras, 

a cultura é [...] uma idéia de unidade, mas idéia forte o bastante para levar à invenção tanto de 

representações de identidade quanto de alteridade.” (1999:47) 

 

     Posição semelhante é adotada por Alfredo Bosi, ao tratar da cultura brasileira: 

 

  “já houve quem a julgasse ou a quisesse unitária, coesa, cabalmente definida por esta ou aquela 

qualidade mestra. E há também quem queira extrair dessa hipotética unidade a expressão de 

uma identidade nacional.” 

     “Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira, matriz de nossos comportamentos e 

dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão de seu caráter plural é um passo decisivo para 

compreendê-la como um efeito de sentido, resultado de um processo de múltiplas interações e 

oposições no tempo e no espaço.” (BOSI 1987: 7) 

 

       A idéia de pluralidade é, pois, fundamental para compreender a cultura e a 

identidade. Como nosso trabalho enfoca determinada esfera de produção cultural, vale 

considerar ainda que, segundo Hall (2004), o que define as identidades culturais são 

“aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso “pertencimento” a 

culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”  (2004:8) 

 

     Por ser o carnaval relevante marca identitária na definição de cultura brasileira, em 

sua pluralidade, tomamos aqui os blocos líricos e a sua música representativa - o frevo-

de-bloco - como exemplo de caracterização do carnaval pernambucano, a fim de 

analisar a elaboração discursiva empreendida nas letras que constituem o nosso corpus.       
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2.1.1 Concepção Simbólica e Concepção Estrutural de Cultura segundo Thompson 

 

     Para nortearmos então o trabalho no âmbito da análise cultural, optamos pela 

concepção estrutural de cultura apresentada por Thompson (1995), cuja proposta central 

é buscar uma compreensão dos fenômenos culturais “inseridos em contextos sociais 

estruturados”. (1995: 181). 

 

     O desenvolvimento dessa posição é influenciado, segundo o próprio autor, pela 

concepção simbólica defendida por Clifford Geertz, a qual julgamos relevante 

comentar. De acordo com Thompson, a concepção simbólica compreende a cultura 

como 

 

 “padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, 

manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os 

indivíduos se comunicam entre si e partilham suas experiências, concepções e 

crenças”[grifo do autor]. (1995: 176).  

 

     Daí, revela-se como objeto central de estudo da cultura o significado das formas 

simbólicas, o que implica um percurso metodológico diferente daqueles que marcaram, 

por exemplo, os estudos culturais de caráter antropológico vivenciados sob a égide do 

pensamento científico do final do século XIX e começo do século XX. Thompson se 

refere a esse período como período de cientifização do conceito de cultura, marcado 

pela preocupação em classificar, analisar e comparar elementos constitutivos de 

diferentes culturas – ou seja, um período marcado por uma concepção descritiva da 

cultura (1995: 171ss). 

 

     Na perspectiva da concepção simbólica de cultura, o trabalho do analista é mais 

apropriadamente caracterizado como a tentativa de compreender e interpretar os padrões 

de significados incorporados nas formas simbólicas; diferente, portanto, da preocupação 

primordial com a descrição, a classificação e a comparação de dados relacionados a 

diferentes culturas. Para Thompson, o estudo da cultura sob o ponto de vista da 
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concepção simbólica “é uma atividade mais afim com a interpretação de um texto do 

que com a classificação da flora e da fauna” (1995: 176). Trata-se de uma posição 

bastante próxima da apresentada Vannucchi (2002), ao considerar que uma das 

principais tendências da antropologia cultural é aquela dos que “entendem a cultura 

como sistema simbólico de um grupo humano, sistema que só poderá ser apreendido 

por outro grupo por meio de interpretação e não por mera descrição” (2002: 28) 

 

     O mais interessante dessa compreensão de cultura é seu caráter de dinamicidade. 

Assim, ao invés de considerar-se a cultura como conjunto de traços característicos de 

um povo em determinada época, passíveis da descrição e da comparação com outros 

conjuntos de traços distintivos, destaca-se a compreensão de que “Nada do que é 

cultural pode ser estanque, porque a cultura faz parte de uma realidade onde a mudança 

é um aspecto fundamental” (Santos 1994:47) 

 

     Referindo-se a Clifford Geertz como nome dos mais representativos dessa concepção 

simbólica de cultura, reputando-lhe a importância de quem “reorientou a análise da 

cultura para o estudo do significado e do simbolismo e destacou a centralidade da 

interpretação como uma abordagem metodológica” (1995: 177), Thompson entretanto 

aponta como limitação teórica desse autor o fato de não ter dado atenção suficiente às 

relações estruturadas nas quais os símbolos e as ações simbólicas estão sempre 

inseridas. É a partir daí, com a tentativa de preenchimento dessa lacuna, que emerge a 

concepção estrutural proposta pelo próprio Thompson. 

 

    O ponto central dessa concepção é o de que os fenômenos culturais devem ser 

entendidos como “formas simbólicas em contextos estruturados; e a análise cultural 

deve ser vista como o estudo da constituição significativa e da contextualização social 

das formas simbólicas” [grifos do autor] (1995: 181). A interpretação dos fenômenos 

culturais deve, pois, incluir a preocupação com os contextos e processos socialmente 

estruturados nos quais as formas simbólicas são inseridas. 

 

     Uma possibilidade de abordagem desses contextos e processos socialmente 

estruturados é o estudo das manifestações culturais como expressão das relações de 

poder e conflito, em “ações e manifestações verbais do dia-a-dia, assim como [em] 
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fenômenos mais elaborados, tais como rituais, festivais e obras de arte” (1995:179), 

algo que, também na opinião de Thompson, falta à teoria de Geertz. 

 

     Nosso propósito aqui é desenvolver uma nova leitura sobre um conjunto de textos – 

as letras - que constituem a face lingüística de uma forma simbólica significativa no 

panorama do carnaval de Pernambuco: o frevo-de-bloco.  O objetivo central é, portanto, 

uma tentativa de interpretação da organização discursiva do frevo-de-bloco, com vistas 

a apontar elementos que configuram uma forte marca identitária da cultura 

pernambucana.  Pretendemos questionar a posição, freqüentemente tomada como senso 

comum, de que o frevo-de-bloco é um gênero essencialmente marcado pelo culto ao 

passado. A esse respeito tome-se, por exemplo, a opinião de Teles, para quem o frevo-

de-bloco é uma “manifestação propositadamente passadista” (2000: 51) 

 

      Embora não nos ocupemos aqui em analisar as relações de poder e conflito 

desenvolvidas no discurso das letras, reconhecemos a música popular brasileira como 

um conjunto de formas simbólicas que, em muitos momentos históricos, tem constituído 

tais relações de poder e conflito, Veja-se, por exemplo, a tentativa de pressão política 

das autoridades do Estado Novo, em suas campanhas de civismo e de regeneração de 

costumes, sobre a obra de compositores populares; ou ainda o fenômeno da música de 

protesto contra a ditadura militar instaurada em 1964 (Tatit 2004: 46-55).  

 

     Quanto ao nosso objeto de estudo, não pretendemos negar a ocorrência do tema 

saudade em boa parte da produção do frevo-de-bloco, ao longo de sua história. 

Procuraremos, sim, mostrar que esse é um dentre outros temas recorrentes na elaboração 

do discurso nas letras, colaborando para a definição do frevo-de-bloco como forma 

simbólica de grande valor para a identificação e exaltação de traços característicos da 

cultura pernambucana.  
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2.1.2  Cultura Popular 

 

 

     Uma tentativa de definição de cultura para estudar uma manifestação cultural 

específica, de caráter popular, como é o nosso caso, pressupõe uma discussão não 

menos extensa: trata-se da compreensão do que é cultura popular. Apresentaremos aqui 

um breve resumo do conceito, ao longo do tempo, tomando como base as considerações 

de Chauí (1986) e de Ayala e Ayala (1995), para uma tomada de posição acerca do 

tema. 

 

     Uma indagação inicial que surge quando nos propomos a discutir cultura popular é 

apresentada assim por Chauí: “Seria a cultura do povo ou a cultura para o povo?” 

(1986:9). A autora traz como bom exemplo para mostrar o caráter controverso da 

questão a seguinte constatação acerca da música, a área mesma sobre a qual nos 

debruçamos neste trabalho: “No Brasil, fala-se, por exemplo, em música popular para 

designar todo o campo musical que escapa da chamada música erudita, mas nem sempre 

compositores e ouvintes pertencem às chamadas “camadas subalternas” e sim à classe 

média urbana” (1986:10). Na opinião de muitos autores, a dificuldade para a definição 

de cultura popular parte da dificuldade para a própria definição do conceito de povo. O 

problema, segundo Chauí, vem desde a distinção romana entre “Populus e Plebs, isto é, 

entre o Povo como instância jurídico-política legisladora, soberana e legitimadora dos 

governos, e a Plebe como dispersão de indivíduos desprovidos de cidadania” (1986: 

15). 

      A autora propõe a dualidade nos termos de “Povo-povinho”, para elaborar a 

distinção das concepções de povo em dois períodos históricos: o período das Luzes (ou 

da Ilustração) e o período do Romantismo. No primeiro, a noção de povo se aproxima 

da burguesia, porque “o Povo, distinguido positivamente da nobreza e do populacho, é 

constituído pela parte mais útil e virtuosa e, consequentemente, mais respeitável da 

nação”, enquanto a Plebe é considerada “como vulgo, canalha, ralé, populacho, 

povinho” (1986:15). Já no Romantismo, a concepção de Povo aponta para a idéia de 

afirmação de identidades nacionais. Trata-se, como ressalta Chauí, da esperança de que 

“a afirmação da alma popular, do sentimento popular, da imaginação, da simplicidade e 

pureza populares quebre o racionalismo da Ilustração” (1986:17).   
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      No Romantismo, a cultura popular é vista como a guardiã da tradição, isto é, do 

passado, e, para Chauí, foi nesse período que se delinearam os traços característicos 

básicos do que se convencionou denominar Cultura Popular: “primitivismo ([...] 

preservação de tradições), comunitarismo ([...] a criação popular nunca é individual, 

mas coletiva e anônima, pois é a manifestação espontânea da Natureza e do Espírito do 

Povo) e purismo ([...] o povo por excelência é o povo pré-capitalista, que não foi 

contaminado pelos hábitos da vida urbana [...]) (1986:19)  

 

     Uma terceira perspectiva surge a partir da revolução industrial, com o 

desenvolvimento da teoria marxista, tendo como conceito central não “o de povo-

popular, mas o de luta de classes. Ou, se se quiser, seu ponto de vista é o do povo como 

plebe explorada, dominada e excluída.” (1986: 21).  A essa concepção somam-se as 

noções de sociedade de massa e cultura de massa, desenvolvidas nas ciências sociais 

americanas, a partir dos anos 50 do século passado. Segundo Chauí, “graças à idéia de 

‘massa’, o pensamento liberal imaginou livrar-se definitivamente do fantasma que 

atormentava a explicação científica do social, isto é, o marxismo e seu mais perigoso 

conceito, a luta de classes.” (1886: 25) 

          

     Outra abordagem sobre a cultura popular situa-se no âmbito da discussão sobre os 

vínculos entre o nacional e o popular, assim como proposta, dentre outros, por Ortiz 

(1991). O autor afirma que se trata já de uma discussão clássica no Brasil, 

historicamente pautada sob duas tradições: “a primeira mais antiga, se liga aos estudos e 

às preocupações folclóricas” (1991:160). Segundo essa tradição, “Popular significa 

tradicional, e se identifica com as manifestações das classes populares, que em princípio 

preservariam uma cultura ‘milenar’, romanticamente idealizada pelos folcloristas [...] o 

popular é visto como objeto que deve ser conservado em museus, livros e casas de 

cultura” (1991:160) 

 

     A outra tradição a que se refere Ortiz começa a desenvolver-se a partir dos anos 50. 

Trata-se de uma percepção mais politizada, “marcada pela efervescência da época [...]”, 

contendo “vários matizes ideológicos” com um elemento unificador: “a tônica política” 

(1991:162).  Ocorre aí um rompimento com a perspectiva tradicionalista e conservadora 

que concebia a cultura apenas do ponto de vista folclórico. “A cultura se transforma, 
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desta forma, em ação política junto às classes subalternas” (1991: 162).  Como exemplo 

disso, o autor cita o método Paulo Freire, bem como a produção teatral e 

cinematográfica da época. 

 

      A análise de Ortiz aponta para o redimensionamento dessas concepções de cultura 

popular com o desenvolvimento da indústria cultural, que opera a transformação da 

produção cultural em bens de consumo. Segundo ele, “A emergência da indústria 

cultural e de um mercado de bens simbólicos organiza o quadro cultural em novas 

bases” (1991:164).  Advêm daí algumas considerações que consideramos bastante 

precisas na análise do desenvolvimento da cultural popular no Brasil – por exemplo, a 

constatação de que, com o desenvolvimento da indústria cultural,  

 

“popular se reveste de um outro significado, e se identifica ao que é mais consumido, podendo-

se inclusive estabelecer uma hierarquia de popularidade entre diversos produtos ofertados no 

mercado” (1991:164) 

 

      Não obstante a clareza dessas considerações, interessa-nos analisar os aspectos 

lingüístico-discursvivos do frevo-de-bloco a fim de propor uma nova leitura sobre ele, 

de modo a compreendê-lo como propaganda dos valores que identificam nossa cultura. 

Vale ressaltar que o gênero tem alcançado crescente popularidade, sobretudo entre a 

classe média, mas não se insere em nenhum grande esquema de produção de qualquer 

setor da indústria cultural - a produção de CDs da maioria das agremiações, por 

exemplo, é praticamente toda baseada no modelo que se convencionou denominar 

“independente”, ou seja, não atrelada às gravadoras.  Além disso, o frevo-de-bloco – 

como aliás as manifestações do carnaval pernambucano de maneira geral – não se 

beneficia dos efeitos da cobertura maciça da mídia (especialmente a televisão), como 

ocorre, por exemplo, com as escolas de samba do Rio de Janeiro ou, mais recentemente, 

com os blocos de trio elétrico da Bahia. 

 

     De um modo geral, os autores tendem a considerar que as perspectivas sobre cultura 

popular abordadas aqui pecam por considerarem a cultura popular como “totalidade 

orgânica, fechada sobre si mesma” (Chauí 1986:24): na perspectiva Ilustrada, cultura 

popular é a cultura do povinho, da plebe; na perspectiva Romântica, é a guardiã da 

tradição, e representa a possibilidade de afirmação dos nacionalismos emergentes; e na 
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perspectiva marxista, baseada na concepção da luta de classes, é a cultura do povo como 

plebe explorada, dominada e excluída. Sendo assim, segundo Chauí, tais perspectivas 

deixam de vislumbrar algo essencial: “as diferenças culturais postas em movimento 

histórico-social de uma sociedade de classes” (Chauí 1986:24) 

 

      Oposta a essa visão totalizante de cultura popular, abre-se uma possibilidade de 

abordagem dos fenômenos culturais que nos parece mais propícia ao desenvolvimento 

de análises que considerem a inserção desses fenômenos na dinâmica das práticas 

sociais, dentre as quais destacamos por sua importância fundamental as práticas 

lingüísticas. Trata-se, de início, de considerar a cultura popular não como um 

determinado conjunto de fenômenos e objetos culturais, mas sim em considerá-la agora 

em seu caráter plural, como propõe Ayala e Ayala ((1995:53). 

 

     Analisando a cultura popular inserida nas relações que configuram a divisão de 

classes do mundo capitalista, eles a definem como “produção historicamente 

determinada, elaborada e consumida pelos grupos subalternos de uma sociedade 

capitalista, que se caracteriza pela exploração econômica” (1995:51).  No entanto, eles 

não afirmam que tal produção expressa unicamente os valores e interesses desses grupos 

subalternos. Para compreender o caráter dinâmico dessa produção é preciso ponderar 

que a cultura popular 

 

     “tanto veicula os pontos de vista e interesses das classes subalternas, numa perspectiva de 

crítica à dominação, mais ou menos consciente, quanto internaliza os pontos de vista e 

interesses das classes dominantes, legitimando a desigualdade existente” (1995: 51) 

 

    Chauí define esse aspecto da dinâmica da cultura popular como “o jogo interno do 

conformismo, do inconformismo e da resistência” (1986: 25)   

 

     Essa posição toma como pressuposto o fato de que “a cultura popular e os que a 

produzem não estão isolados dos demais segmentos da sociedade” (Ayala e Ayala 1995: 

51) e, portanto, “a contextualização das práticas culturais populares implica situar a 

cultura popular enquanto processo dinâmico e atual no interior de uma sociedade 

dividida em classes com interesses antagônicos” (1995: 52) 
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      O carnaval, considerado por muitos como a maior manifestação de cultura popular 

de nosso país, já deu margem a inúmeras interpretações, dentre as quais se revela uma 

que nos parece bastante recorrente: a de que o carnaval é um momento de 

confraternização e nivelamento social. No entanto, se adotarmos uma posição mais 

crítica, poderemos considerar, com Medeiros (2005), que tal interpretação “é de certa 

forma superficial, incompleta e errônea” (2005:5). Para ela, o carnaval, “maior 

manifestação de cultura popular, momento em que as classes subalternas se 

aproveitavam para tentar subverter a ordem [...] sempre foi uma festa temida, reprimida, 

cooptada; enfim, extremamente conflituosa e ambivalente” (2005:5) 

  

     Assim, refutamos o enfoque sobre a cultura popular baseado na perspectiva histórica, 

em que as práticas culturais populares são tomadas como manifestações do passado no 

presente, de onde, segundo Vannucchi, frequentemente nascem “duas posições 

divergentes: de um lado, o saudosismo laudatório dos ‘bons tempos’; de outro, o 

preconceito sobre práticas ou realidades populares, havidas por superadas ou até dignas 

de esquecimento” (2002: 101) 

 

     Optamos, com Ayala e Ayala, por considerar que as práticas culturais populares,  

 

“independentemente de suas origens, mais remotas ou mais recentes, mais próximas ou mais 

distantes geograficamente, elas se reproduzem e atuam como parte de um processo histórico e 

social que lhes dá sentido no presente, que as transforma e faz com que ganhem novos 

significados.” (1995: 52)  

 

     No caso do frevo-de-bloco, impõe-se a necessidade de um esforço interpretativo para 

a compreensão mais clara dessa manifestação na atualidade, principalmente quanto a 

dois aspectos: I) a evolução histórica dos blocos e sua dinâmica sociocultural, a partir 

das primeiras décadas do século XX, com sua crescente popularização, sobretudo dos 

anos 90 em diante; II) as práticas discursivas elaboradas pela comunidade dos blocos, 

por meio de diferentes gêneros textuais (atas, notas publicadas na imprensa, livros, 

artigos de revista e jornal, letras de música, etc.) 

 



 31

   Como se trata de uma manifestação artístico-cultural baseada na música, as letras 

constituem um conjunto representativo relevante dos discursos elaborados pelos blocos 

líricos, principalmente pela facilidade com que circulam na sociedade.    

 

 

 

2.1.3 Aspectos das formas simbólicas relacionados ao frevo-de-bloco 

      

 

    Segundo a perspectiva da concepção estrutural de cultura, Thompson (1995) propõe a 

análise das formas simbólicas inseridas em contextos sociais estruturados, buscando-se 

a compreensão dos fenômenos culturais, que, para o autor, 

 

 “enquanto formas simbólicas [...], são fenômenos rotineiramente interpretados pelos atores no 

curso de suas vidas diárias e que requerem a interpretação pelos analistas que buscam 

compreender as características significativas da vida social”  (1995: 181) 

 

     Para classificar o frevo-de-bloco como tal, vale ressaltar o que Thompson define 

como formas simbólicas: “uma ampla variedade de fenômenos significativos, desde 

ações, gestos e rituais até manifestações verbais, textos, programas de televisão e obras 

de arte” (1995: 183). O autor aponta cinco características básicas das formas simbólicas, 

as quais ele descreve como seus aspectos “intencionais, convencionais, estruturais, 

referenciais e contextuais“ (1995: 182), ressaltando que esses cinco aspectos estão 

tipicamente envolvidos na constituição das formas simbólicas, mas a importância 

relativa de um em face de outro pode variar consideravelmente. 

 

     Dado o enfoque de análise desenvolvido aqui, em que o frevo-de-bloco é 

caracterizado como um fenômeno cultural com forte marca identitária, podemos 

considerar que, dentre os cinco aspectos acima referidos, sobressaem três: os aspectos 

convencionais, os aspectos estruturais e os aspectos contextuais. Os dois primeiros 

serão abordados a seguir. O terceiro, que segundo Thompson diz respeito aos 

“processos e contextos sócio-históricos específicos dentro dos quais e por meio dos 
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quas as formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas” (1995:192), será 

abordado a partir de 2.1.4. 

 

1. Aspectos convencionais: segundo Thompson, trata-se da aplicação de regras, 

códigos ou convenções de vários tipos, inseridos nos processos de produção, 

construção ou emprego das formas simbólicas, bem como a interpretação das 

mesmas pelos sujeitos que as recebem. 

 

      No caso do frevo-de-bloco, um conjunto de regras específicas constitui a 

organização social das agremiações, que inclui desde a instituição de cada bloco 

enquanto entidade jurídica, regida por um estatuto1, até a organização dos integrantes 

para a realização dos desfiles no carnaval, a confecção de suas fantasias, a execução do 

repertório pela orquestra e a evolução do cortejo.  A esse respeito, referindo-se ao 

período inicial de formação dos blocos, Silva (2000) assinala que 

 

   “O grupo vinha às ruas trajando a mesma fantasia, por vezes vestidos e camisas 

estampadas de um mesmo tecido, chapéus de palha para os homens e flores na cabeça para 

as mulheres, tendo na abertura um artístico cartaz, em forma de grande leque aberto a 

‘decupage’, depois denominado de flabelo, onde aparecia vazado o nome da agremiação. O 

passo rasgado, como registrado nos cordões dos clubes e troças, não era permitido, mas tão 

somente uma evolução bem característica às apresentações dos cordões azul e encarnado, 

nos tablados dos pastoris [...]” (2000:136) 

 

     A respeito dos passos que devem marcar a evolução do desfile de um bloco, é 

esclarecedora a letra da canção abaixo, gravada em 2003 no CD “É Tempo de 

Bloco...”, do bloco lírico Eu Quero Mais: 

 

“O apito avisou que o bloco vai sair 

Cantando pela cidade 

Fazendo o povo todo mexer e se bulir 

Quem não sabe vai saber 

                                                 
1 Para um exemplo de estatuto de um bloco carnavalesco, ver LAPENDA,A.L. Banhistas do Pina, 
Evlução de Um Bloco,  cap. 4.5.organziaçao interna (pp.47-50) 
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O molejo como é 

Você vem no seu gingado 

Fazendo sincopado e arrastando o pé 

 

Agora não dê pulinho 

Senão eu lhe digo, benzinho, 

Isso é frevo canção 

O bloco é diferente 

Relaxa o corpo da gente 

E arrasta o pé no chão 

(Se Não Arrastar o Pé, Não é Marcha de Bloco,  

Dimas Sedícias e Bráulio de Castro) 

 

 

      Observa-se a identificação do tipo de passo característico dos desfiles de um bloco, 

marcado pelo arrastar o pé no chão, ao invés dos “pulinhos”, típicos do frevo-canção.       

 

     Analisando a formação dos blocos em período recente, tratando especificamente do 

figurino das agremiações, Araújo (2005) destaca que 

 

    “A partir da década de 1980, alguns blocos transformaram as suas fantasias em figurinos 

mais esplendorosos e ricos. Os seus dirigentes passaram a contratar estilistas profissionais 

para elaborarem os figurinos, baseados em temas pré-definidos por suas diretorias.”   

(2005:36)             

 

    Observam-se, assim, elementos que apontam para a distinção dos blocos, quanto aos 

trajes utilizados e o tipo de dança na evolução do cortejo. Os aspectos convencionais do 

frevo-de-bloco são ainda verificados em sua manifestação musical, sujeita à própria 

estruturação do código musical, com peculiaridades quanto à formação das orquestras e 

ao gênero executado.  Sobre isso, Silva (2000) relata que 

 

    “[...] os Blocos Carnavalescos Mistos assim vieram acrescentar ao mosaico folclórico do 

Carnaval do Recife mais um gênero musical: a marcha-de-bloco. Trazendo uma introdução 

vibrante, em andamento alegro, bem à moda das contagiantes jornadas dos pastoris e 
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presepes, seguindo-se do acompanhamento de um coro de vozes femininas, a entoar aos 

quatro ventos versos chistosos ou de um lirismo sem igual [...]”  (2000:133) 

 

    2. Aspectos estruturais: segundo Thompson, os aspectos estruturais indicam que “as 

formas simbólicas são construções que exibem uma estrutura articulada [...] no sentido 

de que consistem, tipicamente, de elementos que se colocam em determinadas relações 

uns com os outros.” [grifo do autor] (1995:187) 

 

     Aqui, o autor apresenta a distinção entre estrutura e sistema, para considerar que, por 

um lado, a estrutura de uma forma simbólica é “um padrão de elementos que podem ser 

discernidos em casos concretos de expressão, em efetivas manifestações verbais, 

expressões ou textos”, enquanto um sistema simbólico, por outro lado, “é uma 

constelação de elementos que existem independentemente de qualquer forma simbólica 

particular mas que se concretizam em formas simbólicas particulares.” (1995:188) 

 

      Tomando o corpus da pesquisa, consideramos que o frevo-de-bloco é uma 

manifestação cultural estruturada sobre dois sistemas: o lingüístico e o musical.  Dado o 

recorte metodológico empreendido aqui, enfocaremos os aspectos lingüístico-

discursivos que configuram o discurso persuasivo nas letras estudadas. 

 

     Mesmo não enfocando os elementos característicos do sistema ou da linguagem 

musical, vale considerar que a elaboração discursiva das letras do frevo-de-bloco se dá 

sobre uma estrutura relativamente fixa, definida pelo seguinte: apito de alerta do 

maestro; acorde inicial executado pela orquestra; introdução instrumental e melodia, 

cantada por coro de vozes femininas (grosso modo, a melodia é dividida em duas partes, 

sendo uma delas o refrão). Obviamente, observam-se algumas variações dessa estrutura 

formal, mas em grande parte das gravações verifica-se o que Antônio José Madureira, 

fundador e primeiro diretor musical do Bloco da Saudade, descreve abaixo:  

 

    “O diretor de orquestra dá o sinal de alerta aos músicos e ao coral com o apito (...) A 

orquestra ataca o acorde inicial, o surdo, com uma única pancada forte, serve de guia para o 

andamento da composição a ser tocada. A introdução, feita em uníssono por todos, tem um 

caráter animado, impulsivo, lembrando de perto o espírito do frevo que, em seguida, irá 
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contrastar com a linha melódica cantada, mais sóbria, quase sempre em tom menor.” (Madureira 

1980) 

 

        A análise dos traços estruturais das formas simbólicas e sua relação com 

determinados elementos sistêmicos é importante, mas limitada. Caracteristicamente 

marcada por um enfoque descritivo, esse tipo de análise deixa de lado aspectos que 

sinalizam a inserção das formas simbólicas num contexto social mais amplo.  Segundo 

Thompson, “a análise dos traços estruturais e dos elementos sistêmicos [...] descuida, 

portanto, de algumas das características que são cruciais para a análise cultural das 

formas simbólicas.” (1995: 189) 

      

       Tais características dizem respeito aos aspectos contextuais das formas simbólicas, 

ou seja, os contextos sócio-históricos aos quais elas se relacionam as formas simbólicas, 

de acordo com Thompson (1995: 192). Abordaremos a seguir os contextos dentro dos 

quais se desenvolveu o frevo, em suas três vertentes (frevo-de-rua, frevo-canção e 

frevo-de-bloco), como etapa inicial para a análise discursiva das letras que compõem o 

nosso corpus. 

 

 

 

2.1.4  Contexto sócio-histórico: Carnaval e frevo 
 
 
 
     Apresentaremos algumas considerações gerais sobre o carnaval no Brasil e em 

Pernambuco, de modo a situar os blocos líricos e sua música, o frevo-de-bloco, no 

panorama das manifestações que constituem a nossa maior festa popular. Longe da 

pretensão de desenvolver alguma teoria sociológica que busque explicar a dinâmica 

dessas manifestações e sua importância para a sociedade brasileira, nosso intuito é 

apenas o de enfocar os blocos líricos a partir de sua formação sócio-histórica, desde os 

anos vinte do século passado até os dias atuais, para uma melhor compreensão de alguns 

dizeres elaborados no âmbito do discurso analisado nas letras das canções que 

constituem o nosso corpus, sobretudo quanto à ocorrência de estratégias características 

da persuasão e da linguagem da propaganda. 
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     De acordo com os pressupostos teórico-metodológicos da Hermenêutica de 

Profundidade, proposta por Thompson (1995) e por nós adotada aqui, o trabalho de 

investigação das formas simbólicas deve acontecer em três etapas, dentro do processo 

de interpretação: 1) análise sócio-histórica; 2) análise formal discursiva; e 3) 

interpretação. Assim, o processo de compreensão e interpretação da forma simbólica 

sobre a qual nos debruçamos - o frevo-de-bloco - deve iniciar-se por uma análise sócio-

histórica que contemple situações espaço-temporais, campos de interação, instituições 

sociais e estrutura social. É o que pretendemos fazer agora, tratando de inserir o frevo-

de-bloco e os blocos carnavalescos líricos no panorama das manifestações carnavalescas 

em Pernambuco, desde suas origens. 

 

 

 

     Carnaval: festa democrática ou palco de conflitos ? 

 

 

 

      De modo geral, o Carnaval é visto como uma festa em que prevalece o espírito 

democrático de participação coletiva, unindo todas as classes sociais no período das 

festividades. Esse sentido de integração e o caráter de universalidade da participação 

popular são defendidos por Bakhtin, em seu estudo sobre o Carnaval da Idade Média, a 

partir da obra de François Rabelais: 

 

“Na verdade, o carnaval ignora toda distinção entre atores e espectadores. [...] Os espectadores 

não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela sua própria natureza existe 

para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. 

Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a 

realização da festa, só se pode viver de acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade. O 

carnaval possui um caráter universal, é um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a 

sua renovação, dos quais participa cada individuo. Essa é a própria essência do carnaval, e os 

que participam dos festejos sentem-no intensamente.”  (1999:6) 
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       Especificamente em relação ao Brasil, essa mesma visão de participação 

democrática parece fundamentar a posição de alguns autores, a exemplo de Araújo 

(1996), em sua definição do carnaval brasileiro como símbolo de identidade nacional:  

 

     “o Carnaval é comumente definido como a festa da confraternização universal, a festa da 

democracia social e racial, que une e iguala a todos: brancos e pretos, ricos e pobres. Esta 

pressuposta universalidade da festa, capaz de destruir as diferenças e desigualdades culturais 

internas, de unificá-las e de promover a integração social, possibilitou sua conversão em 

símbolo de identidade nacional.” (1996:20) 

 

      Outros autores, como Da Matta (1997) vêem o Carnaval como um processo de 

inversão, ou um ritual de passagem que realiza a ruptura do continuum da vida social 

diária. No entanto, para Ortiz (1980) esse processo de inversão tem limitações impostas 

pela própria estrutura social. Situando o carnaval brasileiro dentro do processo de 

dominação capitalista, ele assinala que  

 
 “Em momento nenhum a ordem do quotidiano deixa de existir. Pode-se argumentar ainda que 

as inversões são segmentadas e estratificadas. Não é por acaso que se exagera a ritualização da 

inversão sexual, mas são reduzidas as inversões de caráter propriamente político. A própria 

divisão da folia em classes contribui para isso [...] Contesta-se a posição do rei, mas nunca a 

autoridade real, os gestos não são revolucionários, mas simplesmente rebeldes.”  (1980:41) 

 

      Em síntese, a visão do Carnaval como um festa de plena integração social e 

participação coletiva em espaços democraticamente ocupados por toda a população se 

revela superficial e incompleta. Análises mais consistentes dão conta de que o Carnaval, 

como a maior manifestação da cultura popular, sempre foi considerado um momento 

propício para a subversão da ordem pelas classes subalternas. Por isso, segundo 

Medeiros (2005), “sempre foi uma festa temida, reprimida, cooptada; enfim, 

extremamente conflituosa e ambivalente” (2005:5) 

 

     Essas considerações são importantes para a compreensão do contexto sócio-histórico 

de surgimento do frevo de rua, de modo geral vinculado às camadas mais baixas da 

sociedade e às categorias profissionais ligadas ao trabalho proletário, a partir dos clubes 
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pedestres; enquanto o frevo-de-bloco tem sua origem relacionada à classe média 

residente nos bairros centrais do Recife, como São José, Santo Antônio e Boa Vista. 

 

     A origem do Carnaval brasileiro está no Entrudo (do latim introitus, ou seja, entrada, 

começo) português, uma festa marcada pela brutalidade e pela sujeira, que chega ao 

Brasil ainda no tempo dos primeiros colonizadores – de acordo com Souto Maior e 

Silva (1991) há registros de relatos dos excessos do Entrudo em depoimentos prestados 

à Primeira Visitação do Santo Ofício em Olinda, em 9 de agosto de 1595 (1991:XIV).  

 

     Já na primeira metade do século XIX, é intensa a campanha contra o Entrudo na 

imprensa. Em artigo publicado em 1844, intitulado Os nossos devaneios de carnaval, o 

padre Miguel do Sacramento Lopes Gama (1791-1852), ou padre Carapuceiro, como 

ficou conhecido por assinar assim seus artigos em jornais da época, referia-se desta 

forma ao Entrudo: 

 

“Homens, mulheres andam de mistura, atirando-se reciprocamente água, barro, lama e toda laia 

de porcaria. Senhoras tão delicadas, e divinas [...] nesses três dias tornam-se umas bacantes, de 

cabelos soltos e tão furiosas, que parecem completamente loucas. Não há respeito, não há 

consideração, não há motivo, a que se atenda: o que se quer é molhar, e emporcalhar uns aos 

outros, para o que é muitas vezes arcarem homens com mulheres, e já bem pode ser, que com 

bastante indecência.” (Diário de Pernambuco, 14/02/1844, in Rabello 2004:48) 

 

    Pode-se considerar que alguns vestígios do Entrudo atravessaram o tempo, chegando 

até a década de 1970 do século XX, quando se proíbe no Recife a brincadeira do mela-

mela, devido aos seus excessos, no mesmo período em que acaba também o corso, 

“desfile de carros ornamentados ou não, que circulavam com grupos de mascarados em 

áreas pré-determinadas do centro da cidade, no Carnaval. [...]”, segundo registra o 

Dicionário do Frevo (Carvalho et al. 2000:45).   

 

    À medida que se condenava a realização do Entrudo, as elites passavam a buscar 

inspiração nos carnavais civilizados da Europa, e começa aí então o período dos bailes 

de máscaras. No Recife, a primeira notícia da realização de um evento desse tipo, 

ocorrido em 13 de fevereiro de 1845, aparece publicada quatro dias depois, subscrita 

por “Um Mascarado”: “o divertimento, inocente, inteiramente novo para esta Província, 
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teve estas feições: ordem decência, regozijo e bom gosto” (Diário de Pernambuco, 

17/02/1845, in Silva 2000:21) 

 

    Os Bailes de Máscaras continuam por toda a segunda metade do século XIX. De 

início realizados em salões de casas particulares, sítios, clubes e hotéis, passaram depois 

a acontecer nos teatros, como o recém-inaugurado Teatro de Santa Isabel (1850), que 

anunciava para os dias 2 e 4 de março de 1851 bailes que eram precedidos de “grande 

academia de música vocal e instrumental”, segundo notícia publicada no Diário de 

Pernambuco, em 24 de fevereiro de 1851 (in Rabello 2004:65).  Segundo Rabello 

(1991), a música dessas festas era produzida na forma de “recitativos, duetos de óperas, 

árias, sinfonias com peças de Donizzeti, Verdi, Rossini e depois começavam as danças 

com execução de quadrilhas” (1991:83) 

 

     Ainda a respeito da música produzida nesse período, Silva (2000) observa que o 

principal instrumento musical presente nos salões dos bailes carnavalescos era o piano, 

que “proporcionou aos recifenses o gosto pelos saraus e reuniões familiares e, logo 

depois, [...] pelas danças de pares a rodopiar ao som de valsas, polcas, schottisch, pas de 

quatre, mazurcas, quadrilhas, além do infernal galope” (2000:29). O galope seria, na 

opinião de Silva (2000), a primeira grande música do nosso carnaval de salão. A dança 

que a acompanhava mereceria a seguinte crítica do Padre Carapuceiro: 

 

“Esta dança é a favorita, é a dança que hoje mais prezam os mestres do grande tom. Ora uma 

senhora galopar, isto é, arremedando cavalos ! Mas o que se lhe há de fazer, se é de grande tom 

dar coices em uma sala ?” (in SILVA 2000:30) 

 

    Anunciava-se nos jornais a venda de produtos para os festejos de Momo, em grande 

quantidade e para todos os gostos, com destaque para a variedade de máscaras. Em 3 de 

fevereiro de 1853, o Diário de Pernambuco anunciava a realização de uma “Grande 

mascarada a cavalo”, já com mais de 100 participantes desse “grande e luzido 

divertimento”. Convidava-se então “a bela rapazeada a tomar parte neste agradável 

brilhante e novo espetáculo muito preferível ao acostumado divertimento com águas 

chocas e imundícies que só incomodam.” (Diário de Pernambuco, 03/02/1853, in 

Rabello 2004:71).  Começava então uma nova forma de divertimento carnavalesco, com 
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influência da cavalhada, folguedo que representava festivamente as batalhas entre 

mouros e cristãos da época das cruzadas. 

 

      A realização dessa brincadeira traz às ruas uma situação de conflito social que é 

analisada por vários autores. Apesar das proibições dos excessos do Entrudo, “inclusive 

com penas de prisão, multas e até açoites (caso o infrator fosse escravo)”, segundo Silva 

(2000:37), a brincadeira do mela-mela continuava entre as camadas subalternas. De 

acordo com Victor (2004), a realização das mascaradas a cavalo pode ser compreendida 

como uma estratégia para o disciplinamento do carnaval de rua, e Araújo (1996) lembra 

que essas exibições 

 

“costumavam ser executadas por jovens das classes dominantes, filhos de senhores de engenho; 

porém, ao circularem pelas ruas da cidade, procuravam atingir  outros segmentos sociais 

urbanos, repercutir na vida social, chamar a atenção sobre o grupo, sobre seu fausto, sua 

capacidade e iniciativa de auto-organizar-se” (1996:202)  

 

    O que se verifica, então, é o confronto entre esses mascarados das classes dominantes 

e os chamados entrudeiros, em sua maioria formada pelas camadas pobres, negros e 

mestiços, que continuavam a brincadeira do mela-mela. Esses, que não podiam gastar 

dinheiro com fantasias, máscaras, ingressos, continuavam resistindo e fugindo da 

perseguição policial. 

 

      A divisão social observada aí tem como reflexo uma situação de exclusão dessas 

camadas pobres da população, que se viam de alguma forma privadas da brincadeira do 

carnaval. Na verdade, como ressalta Medeiros (2005), “os escravos e seus descendentes 

encontravam-se duplamente excluídos: em primeiro lugar, pela proibição generalizada 

do entrudo, impedindo-os de participarem de suas diversões em torno das praças, ruas, 

chafarizes; em segundo lugar, também lhes era negado o direito de usar máscaras.” 

(2005:23) 
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Os clubes carnavalescos e o frevo 

 

 

    Costuma-se atribuir o surgimento dos primeiros clubes carnavalescos do Recife a 

esses grupos de mascarados que aos poucos deixaram os salões de baile da alta 

sociedade e foram tomando as ruas. Essas agremiações se caracterizavam ainda pela 

influência do Carnaval europeu e por um forte apelo para a crítica de costumes. Silva 

(2000) aponta como primeira agremiação desse tipo o Club dos Azucrins, que estreou 

no carnaval de 1869. O Carnaval do Recife já então se organizava mais claramente em 

função das divisões sociais da cidade, cujas representações se fariam visíveis na 

composição de cada agremiação.  Segundo Araújo (1998), “as sociedades e clubes 

carnavalescos apresentavam distinções entre si, em relação à sua composição étnico-

social, às formas e aos elementos com que faziam suas demonstrações públicas em dias 

de festejos” (1998:210).  

 

     É aí que têm origem as agremiações que serão posteriormente classificadas como 

Clubes de Alegorias e Críticas, formados sobretudo pelas camadas da elite recifense, e 

os Clubes Pedestres, esses formados pelas associações de trabalhadores urbanos. 

    

      Os Clubes de Alegorias costumavam desfilar ricamente trajados, acompanhados por 

carros alegóricos, “estandartes de veludo bordado a ouro e pedrarias, fanfarra de clarins, 

orquestra e alegorias com críticas alusivas à política e aos costumes”, segundo Silva 

(2000:75). Essas agremiações começaram a entrar em decadência a partir da primeira 

década do século XX, principalmente por conta da “falta de auxílio financeiro dos 

comerciantes do Recife – essencial devido ao alto custo dos carros alegóricos – e a 

censura que a polícia vinha impondo às críticas alusivas à política, e aos costumes”, de 

acordo com Araújo (1996:299). Não obstante, reconhece-se neles a origem de alguns 

clubes ainda atuantes em nosso carnaval, como o Clube de Máscaras Galo da 

Madrugada e o Clube de Alegorias e Críticas Homem da Meia-Noite. 

 

     A partir da década de 1880 – e sobretudo após a Abolição da Escravatura – começam 

a surgir os Clubes Pedestres que, ao contrário das sociedades e clubes de alegorias, eram 

formados por pessoas pobres “oriundas de categorias de trabalhadores urbanos, como 

comerciários, alfaiates, costureira, talhadores, estivadores, funileiros, gazeteiros, 
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verdureiros [...]” (Souto Maior e Silva 1991:XXXVII). Os nomes das agremiações 

quase todos se referem ao mundo do trabalho proletário (Lenhadores, Caiadores, das 

Pás, Vassourinhas, Espanadores, empalhadores do Feitosa, Parteiras de São José, etc.) 

e em suas apresentações, ao invés de carros alegóricos, viam-se cânticos e manobras 

cuidadosamente ensaiados que, segundo Silva (1991: XXXIX), vêm demonstrar a 

influência do teatro-revista, com suas operetas e canções, sobre o carnaval do Recife. 

 

     A música desses clubes era tocada pelas bandas do Exército ou da polícia e os 

desfiles eram freqüentemente acompanhados por valentões e capoeiras, que não raro 

provocavam conflitos e agressões mútuas, motivadas por rixas e rivalidades entre as 

agremiações. Segundo Tinhorão (1991), “o costume dos valentões abrirem caminho de 

desfiles gingando e aplicando rasteiras sempre fora comum em outros centros urbanos, 

como o Rio de Janeiro e Salvador, principalmente nas saídas de procissões” (1991:138). 

No Recife, porém, as provocações e brigas eram também motivadas pela existência de 

duas bandas rivais em importância: a banda do 4º Batalhão de Artilharia, chamado o 

Quarto, e a da Guarda Nacional, conhecida por Espanha, por ter como mestre o músico 

espanhol Pedro Garrido. 

 

       Aos poucos, o gingado da capoeira foi-se metamorfoseando para dar origem ao 

passo, a dança que nasceu com o frevo. Ao som dos dobrados, no ritmo marcial que 

certamente era executado pelas bandas, os grupos rivais também improvisavam versos 

de provocação, como estes, recolhidos pelo folclorista Pereira da Costa: 

 

“Viva o Quarto 

Morra Espanha 

Cabeça seca 

É quem apanha” 

 

       Segundo o pesquisador, a expressão cabeça seca “era uma injúria para os assim 

alcunhados, porque equivalia ao mesmo que chama-los de escravos”, já que, ao toque 

do sino da Matriz de Santo Antônio, “os escravos eram obrigados a correrem para a casa 

dos seus senhores às nove horas da noite, não podendo assim gozar do sereno, e por isso 

jamais podendo ter a cabeça molhada.” (in Tinhorão 1991:139)  
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     Além das bandas militares, começaram a surgir as fanfarras e bandas civis, como a 

Charanga do Recife, Matias Lima e Afogadense, citadas por Silva (1991: XLVIII), 

responsáveis pela animação das ruas. A dança, ao contrário dos movimentos em 

círculos, que se verificavam nos salões, caracterizava-se agora pelo movimento de toda 

uma massa em profusão invadindo as ruas, “como se fizesse parte de um mesmo rio 

caudaloso que, de repente, resolvesse levar nas suas águas revoltas tudo que encontrasse 

no seu novo leito”, no dizer Silva (1991: XLVIII). Aí está a origem do passo, uma 

dança vigorosa que evoluiu coreograficamente ao longo deste pouco mais de um século 

de existência, oriunda do gingado dos capoeiras. Algumas de suas variações 

coreográficas foram catalogadas por Oliveira (1991): saca-rolha, parafuso, dobradiça, 

chã-de-bundinha, chã-de-barriguinha, etc. 

 

     Elemento indispensável à indumentária do passista é a sombrinha. De origem 

controvertida, é certo que sua utilização visa a garantir o equilíbrio na realização das 

manobras mais acrobáticas. Enquanto alguns apontam a sua origem a partir dos pálios 

ou umbelas, utilizados no cortejo do maracatu, outros afirmam que ela tem uma ligação 

com a capoeira, porque era utilizada como arma nos confrontos entre rivais. Segundo 

Medeiros (2005), “essa versão faz mais sentido, considerando-se que, na origem do 

frevo, as sombrinhas eram velhas e rasgadas, possuindo somente a armação” (2005:41) 

 

     Seja como for, o passista e a sua sombrinha compõem um conjunto carregado de 

valor significativo na identificação da cultura pernambucana, juntamente, é claro, com a 

música que lhes serve de força motriz para a realização de sua arte. 

 

     Além do seu valor intrínseco enquanto forma musical de elaboração complexa, de 

beleza harmônica e riqueza rítmica, de andamento rápido e de difícil execução, o frevo 

assume para nós uma importância fundamental: trata-se de um patrimônio cultural de 

Pernambuco. É uma música que nos distingue, uma forma simbólica de considerável 

valor para nossa identidade cultural. Tal constatação é formulada de maneira bastante 

direta por Teles (2000): “Diferentemente da grande maioria dos gêneros da música 

popular brasileira, o frevo tem origem em um único estado: Pernambuco” (2000:35) 

 

     Essa afirmação se justifica por uma necessidade de buscar compreender a 

importância do frevo no panorama geral da cultura brasileira, rica em suas múltiplas 
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faces. Para Tinhorão (1991), por exemplo, o frevo é “uma das mais originais criações 

dos mestiços da baixa classe média urbana brasileira, no campo da música e da dança” 

(1991:138), ao lado do maxixe carioca.  

 

         Inicialmente denominada de marcha pernambucana, o frevo tem origem clara nos 

dobrados e marchas executados pelas bandas militares, mas sofreu influência de 

tradições musicais distintas, que incluem, de acordo com Bezerra e Victor (2006), “a 

fusão de peculiaridades das polcas, valsas, maxixes, tangos, quadrilhas, marchas, 

modinhas e dobrados” (2006:82). 

 

       A sua forma instrumental, o frevo-de-rua, pode assumir diferentes características e 

denominações distintas, de acordo com as circunstâncias em que estiver sendo 

executado. Uma análise técnica dessas diferenças foi realizada pelo maestro Edson 

Rodrigues (1991) para esclarecer a tríplice ramificação do frevo-de-rua: ele é chamado 

de abafo (ou frevo de encontro) nas ocasiões dos encontros de clubes, uma prática que 

freqüentemente resultava em confrontos, como vimos acima. Segundo Rodrigues, “o 

frevo de abafo é muito alto para os trombones e pistons, porém sua execução é 

relativamente fácil, somente dependendo da força dos músicos” (1991:71). 

 

     Uma variação do frevo de abafo é chamada de coqueiro, com introdução feita com 

“notas muito rápidas, e melodia estruturada em sons muito agudos”. Por fim, o frevo 

ventania, que é um pouco mais ameno que os anteriores, mas, mesmo assim, exige 

grande habilidade dos executantes.” (1991:71)  

 

      A variação cantada do frevo passou a se denominar de frevo-canção, e surgiu a 

partir da incorporação da letra às melodias executadas na rua pelas bandas. A partir da 

década de 30, o frevo-canção começar a ganhar algum espaço no rádio e nos catálogos 

das gravadoras do Rio de Janeiro, sob o nome de marcha pernambucana, até que surge a 

classificação que vai distinguir os três tipos de frevo: o frevo-de-rua (instrumental), o 

frevo-canção (com introdução instrumental e melodia cantada, geralmente por uma voz 

solo) e o frevo-de-bloco (de andamento mais lento, para ser executado por orquestra de 

instrumentos de sopro leves – flautas, clarinetes, etc. – e cordas, com a parte vocal a 

cargo de um coro feminino). 
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     Um dado histórico interessante, que revela o caráter de pertencimento do frevo 

enquanto forma simbólica identificadora da cultura pernambucana, é o fato de que as 

gravadoras fizeram ir até o Rio de Janeiro uma pessoa competente (o maestro José 

Lourenço da Silva, o Zuzinha, 1889-1952) para ensaiar as orquestras responsáveis pelos 

registros em disco. Segundo Silva (2000), “apesar do elevado número de discos 

produzidos pela RCA, Odeon e outras gravadoras, aos ouvidos pernambucanos soava 

falso” (2000:180) o resultado dessas gravações, sobretudo aos ouvidos dos próprios 

autores, jornalistas e estudiosos, como Waldemar de Oliveira (1971):  

 

“a execução do frevo reclamava sangue pernambucano [...] As notas certinhas, sim, mas o 

andamento errado, o ritmo frouxo. Foi necessário reescrever as instrumentações, controlar a 

execução, encrespar os músicos.” (1971:176) 

 

     A ida do mestre Zuzinha ao Rio de Janeiro, de forma geral apoiada por todos em 

Pernambuco, revelava, no entanto, uma atitude “exemplificativa do imperialismo 

econômico-cultural exercido pelo sul do Brasil em relação ao nordeste, no plano da 

música popular”, segundo Tinhorão (1991:145). O que as gravadoras estavam fazendo 

era mandarem buscar alguém “para ensinar aos músicos cariocas como deveriam usar, 

de maneira exata, a matéria-prima musical que logo, transformada em produto industrial 

sob a forma de discos, seria enviada para colher lucros no seu mercado”. (1991: 146) 

 

     O surgimento da gravadora e fábrica de discos Rozenblit, nos anos 50, no Recife, 

veio então quebrar um pouco o esquema de centralização e exploração. Teles (2000) 

ressalta que muitos nomes importantes da música popular brasileira tiveram espaço para 

gravação na Rozenblit, incluindo artistas de diversas frentes, como os sambistas Zé Kéti 

e Ismael Silva, gente da bossa-nova, como Lúcio Alves e Os Cariocas e representantes 

da Jovem Guarda, como Bobby de Carlo e Martinha. Mas, 

 

“o grande trunfo da Rozenblit foi mesmo proporcionar o resgate do frevo. Um dos mais 

contagiantes ritmos populares urbanos do país, o frevo tinha até então uma história fonográfica 

paupérrima em relação à volumosa produção dos compositores pernambucanos, a grande 

maioria desconhecidos no restante do país: Zumba, Levino Ferreira, Waldemar de Oliveira, 

Clídio Nigro, José Menezes, Alcides Leão, Clóvis Pereira, Edgard Moraes, Raul Moraes. Estes 
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e mais dezenas de criadores de frevos de rua, de bloco, canção, teriam morrido deixado uma 

belíssima obra inédita e que dificilmente seria recuperada.” (2000:24) 

     

     Com o desaparecimento da gravadora, no começo dos anos 80, o frevo foi 

paulatinamente perdendo espaço na mídia. Mesmo assim, iniciativas como as do 

produtor Carlos Fernando, que lançou a partir de 1979 uma série de LPS (Asas da 

América) com gravações de frevos feitas por artistas de renome nacional, além do 

trabalho incansável de radialistas como Hugo Martins e Miriam Leite, da Rádio 

Universitária FM, nunca deixaram que o frevo fosse ameaçado pelo descaso. Com o 

advento da tecnologia de gravação em compact disc, o acervo da Rozenblit começou a 

ser relançado pelo selo Polydisc, a partir de 1998. Além disso, iniciativas de produtores 

como Luiz Guimarães e compositores como Inaldo Moreira mantêm o mercado 

abastecido, pelo menos a nível local, com o lançamento de vários títulos. 

 

     Chegou-se a temer que o frevo, principalmente o frevo-de-rua, pelo nível de 

exigência técnica e talento necessário para sua criação e execução, estivesse ameaçado, 

com o desaparecimento dos artistas da chamada velha guarda. No entanto, o trabalho de 

jovens compositores e maestros que têm se destacado à frente de suas orquestras, 

sobretudo a partir dos anos 90, garante a manutenção da energia do frevo - gente como 

Francisco Amâncio (o maestro Forró) e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, 

maestros Fábio César (da Orquestra Raízes Pernambucanas) e Inaldo Albuquerque (o 

maestro Spok, à frente de sua Spok Frevo Orquestra), que levam adiante com 

reconhecido talento as lições dos seus mestres, com quem ainda têm o orgulho de 

dividir os palcos. Dentre esses grandes mestres do frevo ainda atuantes, destacam-se os 

maestros Edson Rodrigues, Nunes, José Menezes, Duda, Ademir Araújo e Clóvis 

Pereira, dentre outros.   

 

       Dos artistas pernambucanos que dedicam seu trabalho ao desenvolvimento do frevo 

(sobretudo o frevo-canção e o frevo-de-bloco) na atualidade, destaca-se o 

instrumentista, cantor, ator e produtor Walmir Chagas, também conhecido como o Veio 

Mangaba, nome do seu personagem que encarna a figura do velho de pastoril. 

Transitando com facilidade por praticamente todos os gêneros da música popular, 

Walmir tem participação destacada como intérprete, instrumentista e produtor de 

inúmeras gravações em disco, desde sua primeira participação em estúdio, no LP Frevo 
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de Bloco, do selo Marcus Pereira, gravado em 1979. Nascido no Bairro de São José, o 

arista foi criado no ambiente boêmio do coração carnavalesco da cidade, e participou 

ativamente de várias agremiações, como o Bloco da Saudade e Um Bloco em Poesia, 

nos acertos de marcha e na gravação de CDs dessas agremiações. 

 

     O trabalho do compositor, ator e dançarino Antônio Carlos Nóbrega, pernambucano 

radicado em São Paulo, também representa uma contribuição significativa para a 

história recente do frevo. Desde 1997, quando gravou seu primeiro CD solo (Na 

Pancada do Ganzá), Nóbrega tem destacado com reiterada ênfase o frevo em suas três 

modalidades, ao lado de outros gêneros da música popular brasileira. Ele registrou ainda 

o neologismo “frevereiro” no título do seu CD lançado em 2006 (9 de Frevereiro)  

alusão à data apontada como nascimento do frevo, devido ao primeiro registro impresso 

da palavra, publicada no Jornal Pequeno como título de uma das marchas do repertório 

do Clube Empalhadores do Feitosa: 

 

“Os Empalhadores do Feitosa em sua sede que se acha com uma ornamentação belíssima, fez 

ontem, este apreciado clube o seu ensaio geral [...] O seu repertório é o seguinte:  

 Marchas: Priminha, Empalahadores, Delícias, Amorosa, O Frevo, O Sol, Dois Pensamentos e 

Luiz do Monte [...]” (Jornal Pequeno, sábado, 09/02/1907, in Rabello, 2004:167) 

 

    Sabe-se, porém, que a palavra surgiu de uma variação fonética do verbo ferver, 

segundo atesta Silva (2000): “do verbo ferver originou–se o vocábulo frevo, no que são 

concordes todos os estudiosos do assunto.” (2000:101). Carvalho et al. (2000) registram 

ainda que o termo é considerado uma “palavra-chave no campo semântico do carnaval 

de Pernambuco, funciona como hiperônimo na formação de outros termos” (2000:57), 

dentre os quais podemos relacionar, por exemplo, o verbo frevar e os substantivos 

frevedouro, frevança e frevioca.  
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Os Blocos Carnavalescos Mistos  

 

 

     Os blocos carnavalescos surgiram no Recife a partir dos anos 20 do século XX, com 

características distintas de outros tipos de agremiação que compunham o panorama do 

carnaval pernambucano da época. Diferentemente dos clubes pedestres, por exemplo, 

que eram compostos fundamentalmente por pessoas de uma mesma categoria 

profissional, o bloco nasceu a partir das reuniões festivas (saraus, serenatas) promovidas 

pelas famílias residentes em bairros centrais do Recife, como São José e Boa Vista. 

 

     Trata-se de uma manifestação vinculada às camadas médias da sociedade recifense, 

com presença marcante da figura feminina. Como já afirmamos em outro lugar (Vila 

Nova 2005:29), o início da efetiva participação feminina no carnaval de rua do Recife  

constitui um importante dado sociológico relacionado aos blocos, que eram inicialmente 

denominados de Blocos Carnavalescos Mistos. Segundo Silva (2000), os blocos eram 

geralmente formados 

 

“por moças e senhoras da chamada pequena burguesia que, não podendo participar dos bailes do 

Club Internacional ou do Jóquei Club, então privilégio das elite, saíam às ruas protegidas por 

um cordão de isolamento, envolvendo todo o grupo e separando-o da multidão, sob a severa 

vigilância de pais, maridos, irmãos, noivos, genros e amigos”. (2000:136) 

 

      Aponta-se, sem contestação de nenhum dos estudiosos do tema, o pastoril e as 

celebrações do ciclo natalino como uma das origens dos blocos. Explica-se aí a própria 

formação do bloco, tendo à frente o coral feminino acompanhado de uma orquestra de 

instrumentos de corda e de sopro mais leves (flautas e clarinetes, por exemplo), se 

comparados aos instrumentos da orquestra que executa o frevo-de-rua, em que 

predominam os instrumentos de metal (trombones, trumpetes, tubas, saxofones, etc.). 

 

     Alguns autores, a exemplo de Silva (2000), vêem, na origem dos blocos, “uma certa 

similitude com os ranchos carnavalescos do Rio de Janeiro” (2000:133). A constatação 

é pertinente, mas é preciso estar atento para que não se tenha uma visão até certo ponto 

parcial a respeito da origem dos blocos. Se os blocos carnavalescos do Recife tiveram 
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influência dos ranchos cariocas, é preciso ressaltar que esse tipo de manifestação do 

Carnaval do Rio de Janeiro originou-se de uma celebração do ciclo natalino, 

tipicamente nordestina, os Ranchos de Reis, uma festa popular que tem início a partir de 

25 de dezembro, com representações e jornadas diante dos presépios, atingindo o clímax 

no Dia de Reis, 6 de janeiro, quando ocorre a despedida com a solenidade de queima da 

lapinha. 

 

     Segundo Tinhorão (1990), aos poucos os ranchos foram ganhando uma feição 

carnavalesca, sobretudo em Salvador, com “foliões representando pastores e pastoras 

em roupas de cores vivas, e que, a caminho da lapinha, dançavam e cantavam 

carnavalescamente chulas ao som do violão, viola, cavaquinho, ganzá e prato raspado” 

(1990:213). 

 

     O responsável pela introdução dos ranchos no Rio é Hilário Jovino, considerado 

baiano, mas, segundo Tinhorão, “pernambucano de nascimento” (1990:212). Ele fundou 

o Rancho Rei de Ouros, ainda em fins do século XIX, transferindo as apresentações do 

dia 6 de janeiro para o Carnaval. É ainda Tinhorão quem observa que isso aconteceu 

porque “essa extrema carnavalização da festa de origem profano-religiosa certamente 

chocaria os cariocas (pois seus ranchos de Reis ainda estavam presos à origem ibérica 

quinhentista e seiscentista dos pastoris vilancicos)” (1990:213). O autor traz ainda um 

trecho de entrevista do próprio Hilário Jovino, publicada no Jornal do Brasil (Rio de 

Janeiro), em 1913, em que afirma: 

“Fundei o Rei de Ouros, que deixou de ser no dia apropriado, isto é, a 6 de janeiro, porque o 

povo não estava acostumado com isto. Resolvi então transformar a saída para o carnaval. / Foi 

um sucesso!” ( in Tinhorão 1990:213) 

    Em Pernambuco, a manifestação do pastoril já era criticada pelo seu caráter 

profanatório, segundo algumas opiniões da época registradas na imprensa. Araújo 

(2004) aponta a crítica publicada no jornal O Carapuceiro, em 08 de fevereiro de 1834: 

“Meninas de 14, 15 e 16 anos [...] entoando com grande berreira uns cânticos muito monótonos, 

saracoteiam os quadris, reboam toda santa noite em honra e louvor do nascimento de Jesus 

Cristo, com uma piedade patusca e grande edificação dos maganões”  (in Araújo 2004:35). 
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     Se no Rio de Janeiro os ranchos estão ligados, em sua origem, à presença de 

trabalhadores oriundos das zonas rurais do Nordeste, estabelecidos sobretudo na área 

portuária da então capital federal, no Recife os blocos carnavalescos têm uma 

vinculação clara às camadas da classe média. Nesse aspecto, diferem também, em sua 

formação social, dos Clubes de Alegorias e Crítica e dos Clubes Pedestres. Segundo 

Silva (2000), o bloco é “oriundo das reuniões familiares dos bairros de São José, Santo 

Antônio, Boa Vista, bem como de povoações como Torre, Tejipió, Afogados, 

Encruzilhada, Beberibe, Madalena, Rosarinho” (2000:136) 

  

     No panorama do Carnaval de rua do Recife, predominava a efervescência, ou - para 

usar um termo derivado do vocábulo frevo - a frevolência dos clubes pedestres, com a 

mistura de toda gente na onda frenética da música das bandas militares. O público 

apreciador dessa folia era, segundo Silva (2000),  

 

“geralmente formado por homens da classe média, que compareciam às ruas sem suas mulheres 

e filhas, operários urbanos, pobres e remediados, não faltando, para lembrar a imagem de 

Valdemar de Oliveira, os mais lídimos representantes da ‘canalha das ruas’: capoeiras, brabos, 

desordeiros, negras de ganho, prostitutas, antigos escravos, marítimos em trânsito, carregadores 

de fretes, empregadas domésticas, moleques desocupados [...]” (2000:87) 

 

    O bloco surge então como abertura do espaço para a participação feminina da classe 

média no Carnaval de rua do Recife, explicando-se aí a sua denominação genérica de 

Bloco Carnavalesco Misto. De fato, a participação feminina restringia-se em sua grande 

parte ao Carnaval dos salões do Club Internacional ou do Jóquei Club, privilégio das 

elites. Na rua, então, a grande atração dos blocos era a ala feminina, que saía protegida 

por um cordão de isolamento. Segundo Araújo (2004), “eram senhoras e moças que, 

habituadas aos pastoris, presépios, ranchos de reis e procissões, formavam o coral do 

bloco. Já a ala masculina, dedicava-se à formação da orquestra e a tomar conta de suas 

filhas, esposas, irmãs, noivas, noras e amigas.” (2004:36) 
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    A descrição de Valdemar de Oliveira a respeito da configuração do bloco é 

interessante: “invenção de violonista, brincadeira para as jovens que não agüentam rojão 

do frevo, grêmios familiares para moças, braço com braço, o pai por perto pegado num 

violino ou num violão” (in Tinhorão 1991: 144) 

 

    Além do tipo de música levada às ruas pelos blocos, outros importantes elementos 

distintivos de sua identidade. Primeiro, a coreografia, caracterizada pela evolução do 

conjunto ao som da marcha, como afirma Silva: “O passo rasgado, como registrado nos 

cordões dos clubes e troças, não era permitido, mas tão-somente uma evolução bem 

característica às apresentações dos cordões azul e encarnado, nos tablados dos pastoris” 

(2000:136). Essa evolução é identificada por um suave arrastar de pés no chão, descrita 

na canção abaixo: 

 

“Quem  não  sabe  vai  saber  o  molejo  como  é 

Você  vem  no  seu  gingado,  fazendo  sincopado 

E  arrastando  o  pé 

Agora  não  dê  pulinho 

Senão  eu  lhe  digo,  benzinho 

Isto  é  frevo-canção 

O  bloco  é  diferente 

Relaxa  o  corpo  da  gente 

E  arrasta  o  pé  no chão” 

(Se não arrastar o pé, não é frevo de bloco, 

 de Dimas Sedícias e Bráulio de Castro) 

 

    O primeiro bloco de que se tem notícia chamava-se Bloco das Flores Brancas, logo 

rebatizado simplesmente de Bloco das Flores. Nas décadas de 20 e 30 do século XX 

surgem no Recife diversas agremiações, que ao longo do tempo irão desaparecer, 

algumas definitivamente.  Melo (1991) cita os blocos seguintes, nascidos no bairro São 

José:  

 

“Batutas de São José, que nasceu de uma revolta dos Batutas da Boa Vista. No Pátio de São 

Pedro ficou o Batutas de São José e no Pátio de Santa Cruz ficou o Batutas da Boa Vista; 

Andaluzas, Madeira Jacarandá, Turunas da Mauricéia, Príncipe dos Príncipes, Chumbalachos, 
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Corações Futuristas, Lira do Amor, Lira das Liras e Rebeldes Imperiais, dentre outros.” 

(1991:22) 

 

    Esses são alguns dos blocos que formam a primeira geração desse tipo de agremiação 

no Carnaval do Recife. Já na década de 50, observa-se que a maioria havia 

desaparecido, seja devido a dificuldades financeiras, seja por conta das mudanças 

estruturais por que passava a cidade, principalmente nas áreas centrais, como São José, 

Santo Antônio, Boa Vista, bairros que aos poucos deixavam suas características 

residenciais e se transformavam em centros comerciais.  Dessa época, o cancioneiro do 

frevo-de-bloco deixou registradas canções que falam da saudade daquelas agremiações 

e das pessoas a elas ligadas. São exemplos desse repertório canções como Relembrando 

o Passado: 

 

“Vou relembrar o passado 

do meu carnaval de fervor [...] 

de blocos forjados de cor e esplendor 

Na rua da Imperatriz 

Eu era muito feliz [...] 

Escuta Apolônio o que eu vou relembrar: 

os Camponeses, Camelo e Pavão, 

Bobos em Folia do Sebastião, 

também Flor da Lira com seus violões...” 

(Relembrando o Passado, de João Santiago) 

 

 

     ou Valores do Passado, de Edgard Moraes, composta em 1962, que evoca 24 blocos 

extintos à época e se tornaria o hino do Bloco da Saudade, mais de dez anos 

depois:“Bloco das Flores, Andaluzas, Cartomantes, Camponeses, Apois Fum [...]”. A 

mais famosa dessas canções, no entanto, é Evocação nº 1, sucesso nacional em 1957: 

“Felinto...Pedro Salgado....Guilherme...Fenelon....Cadê teus blocos famosos ?) 

 

 

       Como já afirmamos em outro lugar (Vila Nova 2003:40), a partir da criação do 

Bloco da Saudade, em 1973 (o bloco desfilou pela primeira vez no carnaval de 1974), 

tem início uma segunda geração de blocos, com agremiações fundadas na década de 70 
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e começo da década de 80, como, por exemplo, os Pierrots de São José, Flor da Lira de 

Olinda e Bloco das Ilusões. 

 

          Coube ao Bloco da Saudade o papel cultural de reinaugurar a tradição dos blocos, 

em boa parte diluída entre as poucas agremiações que ainda continuavam a atuar à 

época. A retomada histórica dessa manifestação cultural tão caracteristicamente 

pernambucana deu-se, de acordo com Bezerra e Victor (2006), “dentro de um processo 

de aprendizagem. Envolveu um movimento coletivo de descoberta do que significava e 

do que era desfilar num bloco carnavalesco.” (2006:32) Tal processo de aprendizagem, 

segundo os autores, dizia respeito a questões estéticas e estruturais relacionadas à 

tradição do bloco, que iam desde a identificação do abre-alas da agremiação – o flabelo, 

e não o estandarte, característico dos clubes e de outras agremiações carnavalescas – até 

a conscientização geral sobre o tipo de música a ser executada nos desfiles, ou seja, o 

frevo-de-bloco ou marcha-de-bloco, e não o frevo puramente instrumental (de rua) ou 

qualquer outro gênero de música carnavalesca. 

 

     Havia ainda um forte sentido político-cultural de defesa de um patrimônio em certa 

medida esquecido. Segundo Bezerra e Victor (2006), “a solução era pesquisar para 

aprender a cantar e brincar este carnaval específico, sair à rua para reintroduzir a 

brincadeira no carnaval da cidade, devolver a cultura popular ao povo e ensinar a classe 

média a brincar o carnaval de rua.” (2006:32). Em síntese, o bloco era vista como um 

espaço de lazer, mas dentro da brincadeira havia um forte “sentido militante na 

valorização da cultura popular e de uma identidade regional e nacional.” (2006:33)  

 

     É a partir da década de 90, porém, que os blocos passam a ocupar um espaço cada 

vez maior no cenário das manifestações do Carnaval de rua do Recife, com o 

surgimento de inúmeras agremiações que compõem o que nós denominamos de terceira 

geração de blocos. “Pode-se registrar como marco histórico dessa geração a criação do 

Encontro de Blocos (evento já consagrado no calendário da cidade, realizado no Recife 

Antigo, na segunda-feira de Carnaval, cuja primeira edição ocorreu em 1992.” (Vila 

Nova 2003:40). Além dos blocos criados em Recife e Olinda (Eu Quero Mais, Nem 

Sempre Lily Toca Flauta, Aurora de Amor, Cordas e Retalhos, Flor da Vitória-Régia, 

Bloco da Esperança, Me Apaixonei por Você, Um Bloco em Poesia, Bloco da Amizade, 

Pára-quedista Real, dentre outros), também em cidades da região metropolitana e do 
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interior apareceram agremiações como, em Paulista, os blocos Sintazul e Menestréis de 

Paulista; o bloco Flor do Eucalipto, da cidade de Moreno; o Linda Flor da Mata, de 

Paudalho; e o bloco Fantasia da Juventude Lírica, do Cabo de Santo Agostinho. 

 

       A importância da participação dos blocos na realização do Carnaval do Recife pode 

ser medida pelo destaque que o Encontro de Blocos tem recebido na imprensa, desde a 

sua criação. Inicialmente realizado na Avenida Marquês de Olinda, em frente ao Bar 

Gambrinus (estabelecimento tradicional do Bairro do Recife), o Encontro atualmente é 

realizado no palco armado na Praça do Marco Zero, principal ponto de afluência do 

público no Carnaval do centro do Recife. O Encontro de Blocos é hoje o principal 

evento da segunda-feira de Carnaval, ao lado da Noite dos Tambores Silenciosos, 

cerimônia ritualística das nações de maracatu em reverência aos ancestrais negros, 

realizada no Pátio do Terço.  

 

       Além desse, outros eventos com a participação coletiva dos blocos sinalizam a sua 

importância no panorama cultural de Pernambuco, responsáveis por intensa atividade 

social não apenas no período carnavalesco, mas ao longo do ano inteiro. Assim, a 

imprensa registra, por exemplo, o evento intitulado Aurora dos Carnavais (realizado 

desde 2000, à rua da Aurora, duas semanas antes do início do carnaval) e os Encontros 

Itinerantes de Confraternização dos Blocos Líricos de Pernambuco (realizados durante 

o ano de 2002 em Recife e outras cidades do Estado).      

 

       Ainda em 2002, foi lançada a primeira edição de O Flabelo – jornal informativo 

dos blocos líricos de Pernambuco. Em 2003, o professor e pesquisador da UFPE, José 

Ricardo Paes Barreto publicou, em co-autoria com Gilberlane dos Santos, o livro 

Itinerário Lírico do Carnaval de Pernambuco, com a breve história de vinte blocos 

líricos, juntamente com as biografias dos compositores ligados a cada agremiação. Em 

2004, fundou-se o Interblocos – Movimento dos componentes dos blocos líricos de 

Pernambuco. A criação da Lei nº 17.126/2004, sancionada pelo Prefeito do Recife, João 

Paulo Silva, instituindo dia 1º de novembro (data de nascimento do compositor Edgard 

Moraes) como Dia do Frevo de Bloco, pode ser considerada o reconhecimento oficial 

da importância cultural dos blocos para a identidade do povo pernambucano.   
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De blocos mistos a blocos líricos  

 

 

       Como já assinalamos anteriormente, a denominação Bloco Carnavalesco Misto 

identifica a presença feminina nos cordões da agremiação, numa época em que se 

observava o predomínio da figura masculina no Carnaval de rua era do Recife. Com a 

evolução social e a conseqüente conquista de espaços pela mulher em todas as áreas, a 

denominação foi perdendo um pouco de sua razão de ser, pelo menos quanto ao batismo 

das novas agremiações.   

 

     Observa-se por isso a tendência a substituir-se a denominação Bloco Carnavalesco 

Misto por Bloco Carnavalesco Lírico, que ressalta o caráter poético de exaltação à 

beleza do bloco, especialmente à beleza feminina. O termo Lírico também reafirma o 

frevo-de-bloco como um gênero tradicionalmente marcado pela grandeza poética, 

forjada na obra dos compositores do passado e do presente. Conforme registra o artigo 

“Blocos Mistos ou Líricos”, publicado na edição nº 1 do jornal O Flabelo, “A primeira 

agremiação a adotar oficialmente a nova denominação, inscrevendo a sigla BCL em seu 

flabelo, foi o bloco Cordas e Retalhos, em 2001” (O Flabelo, novembro de 2002:2) 

 

       Ainda em 2001, anunciávamos em artigo (“Bloco Lírico”) publicado no Jornal do 

Commercio (24/02/2001) a tendência para a substituição do termo Misto por Lírico, 

verificada também na imprensa, como se pode constatar numa breve amostragem das 

manchetes de algumas matérias a respeito dos blocos: 

 

“O romântico lado da folia – ao som de banjos, bandolins e violões, os blocos líricos se reúnem 

amanhã”          (Jornal do Commercio, 10/02/2002) 

“O lirismo pede passagem”     (JC, 13/02/2002) 

 “Bloco líricos vão se reunir todo mês”     (JC, 21/03/2002) 

“Encontro com o lirismo na Várzea e em Olinda”   (Diário de Pernambuco, 22/03/2002) 

“O Flabelo é a voz dos blocos líricos”  (DP, 11/01/2003) 

“Pierrot faz 25 anos de festa lírica”  (JC, 23/02/2003) 

“Blocos infantis e lirismo no Recife Antigo”  (JC, 24/02/2003) 

“Surgimento de novos blocos líricos reforça a cultura dos antigos carnavais” (Folha de 

Pernambuco, 25/02/2003) 

“Lirismo e tradição na rua da Aurora”     (JC, 09/02/2004) 
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“Bairro do Recife tem noite de lirismo”      (Jornal do Commercio, 25/02/2004) 

“Blocos líricos evocam o maestro Edgard Moraes”       (JC, 01/11/2004) 

“Blocos líricos se encontram na rua da Aurora”      (JC, 23/01/2005) 

“Blocos Líricos reúnem gerações na Aurora”     (JC, 24/01/2005) 

“Blocos líricos em noite de poesia”      (JC, 01/03/2006) 

 

 

 

O Frevo de Bloco    

 

 

    

     O frevo-de-bloco é um gênero cancional relacionado a um tipo de agremiação – o 

bloco carnavalesco misto - historicamente vinculado à tradição boêmia e carnavalesca 

dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, no centro do Recife.  

 

     Além da influência musical das manifestações culturais do ciclo natalino (pastoril, 

ranchos de reis) apontadas como originárias dos blocos, alguns autores, a exemplo de 

Silva (1998), identificam também a influência da música executada nos saraus e 

serenatas promovidos pelas famílias residentes naquelas localidades, para explicar a 

formação das orquestras encarregadas do repertório dos blocos: 

 

     “Já afeito às jornadas dos presepes, o elemento feminino formava o coral do bloco, enquanto 

os homens encarregavam-se da orquestra, bem típica dos saraus e serenatas de então, formada 

por violões, violinos, violas, cavaquinhos, bandolins, banjos, flautas, clarinetos, gaitas de boca 

(realejos), saxofones...” (1998:25) 

 

      Devido ao predomínio dos instrumentos de corda e de sopro leves (madeiras e 

palhetas), a orquestra que acompanha o bloco passou a denominar-se popularmente 

como orquestra de pau e corda. Sua formação contrasta com as orquestras que executam 

o frevo-de-rua, acompanhando troças e clubes; ou o frevo-canção, acompanhando um 
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cantor em palcos ou nos salões dos clubes. Nessas orquestras, predominam os 

instrumentos de metal (trombones, saxofones, trumpetes, tubas). 

 

     Tecnicamente, o frevo-de-bloco é definido por Araújo (2005) como 

 

“uma marcha em ritmo binário. Em geral, possui uma introdução instrumental e duas partes 

cantadas com letra. O andamento da música varia com a interpretação de cada orquestra, os 

padrões localizando-se, no metrônomo, entre 110 e 120 batidas por minuto. A letra da música é 

entoada pelo coral feminino e transmite o lirismo da poesia. A temática das composições é 

diversa. Os seus compositores geralmente cantam o carnaval, as suas paixões, homenageiam 

outros compositores e homenageiam outras agremiações.” (2005:42) 

 

      A respeito da própria denominação frevo-de-bloco, que identifica o gênero, algumas 

controvérsias se apresentam. Por um lado, Silva (2000) afirma que o frevo-de-bloco 

surgiu ainda nos anos 20 do século passado, com o aparecimento dos blocos, sendo 

denominado de marcha-de-bloco. Segundo ele, os blocos 

 

 “vieram acrescentar ao mosaico folclórico do Carnaval do Recife mais um gênero musical: a 

marcha-de-bloco. Trazendo uma introdução vibrante, em andamento alegro, bem à moda das 

contagiantes jornadas dos pastoris e presepes, seguindo-se de acompanhamento de um coro de 

vozes femininas, a entoar aos quatro ventos versos chistosos ou de um lirismo sem igual, a 

marcha-de-bloco era o complemento que estava a faltar ao frevo instrumental e ao frevo cantado 

das ruas.” (2000:133) 

 

     Entretanto, outros estudiosos apontam que a definição do gênero (marcha-de-bloco 

ou frevo-de-bloco) deu-se ao longo de um processo de evolução, a partir de uma gama 

de outros gêneros que eram executados nas apresentações dos primeiros blocos. De 

acordo com Bezerra e Victor (2006) incluíam-se aí, por exemplo, “marchinha”, “samba 

carnavalesco”, “samba pernambucano”, “canção regional”, “cantiga carnavalesca” e 

“marcha-samba”, de acordo com as anotações das partituras de Raul Moraes dedicadas 

ao Bloco das Flores (2006:76) 

 



 58

     O gênero não nasceu, portanto, com os blocos carnavalescos, mas foi tomando sua 

forma ao longo de um processo de constituição genérica, à medida que aquelas outras 

formas musicais executadas pelos blocos foram dando espaço ao que entendemos hoje 

como frevo-de-bloco (o batismo desse nome, aliás, aconteceu apenas na década de 30, 

pelo maestro Nelson Ferreira). 

 

 
 

 

2.2  Língua e Discurso 
 

 

2.2.1 Para uma definição de língua e discurso segundo Bakhtin e Fairclough 

 

 

     Neste capítulo, apresentamos o quadro teórico geral sobre o qual embasamos nossa 

análise, situando-a no âmbito dos estudos lingüístico-discursivos. Fundamentamos 

nosso trabalho na visão de língua como fenômeno social, defendida por Bakhtin 

(Volochinov) (1992A, 1992B, s/d mimeo) e na concepção de discurso como forma de 

prática social, postulada por Fairclough (2001). Trata-se de um arcabouço teórico 

orientado para a consideração de que o estudo e a compreensão dos fenômenos 

lingüísticos devem levar em conta aspectos sociais e culturais. 

 

     De acordo com o percurso teórico-metodológico definido neste trabalho, propomo-

nos a analisar as estratégias lingüístico-discursivas que configuram o discurso 

persuasivo nas letras do frevo-de-bloco, compreendido como forma simbólica dotada de 

caráter identitário, pela propagação de valores da cultura pernambucana. Ressaltamos 

ainda que o frevo-de-bloco é um gênero cancional (Tatit 2004) vinculado sócio-

historicamente ao bloco carnavalesco lírico, tipo de agremiação surgida nos anos vinte 

do século passado e hoje praticamente restrito ao carnaval de Pernambuco.  

 

     Segundo a metodologia de análise das formas simbólicas proposta por Thompson 

(1998), denominada de Hermenêutica de Profundidade, empreendemos aqui uma 

análise discursiva articulada à análise sócio-histórica e a um movimento interpretativo 
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do frevo-de-bloco. A análise lingüística perderá de vista sua dimensão sociocultural, 

para nós essencial, se não estiver articulada a essas outras duas fases, segundo proposta 

de Thompson (1995). Ou, por outras palavras, reiteramos a posição do autor quando 

assinala que 

 

  “Tomada em si mesma, a análise formal ou discursiva pode tornar-se um exercício abstrato, 

desligado das condições de produção e recepção das formas simbólicas e insensível ao que está 

sendo expresso pelas formas simbólicas, cuja estrutura ela procura desvelar” (1995: 369) 

 

     Assim, julgamos válido ressaltar em Bakhtin as concepções de dialogismo e 

responsividade, pontos centrais de sua teoria da enunciação apresentados a seguir. 

Relevante também para o nosso estudo é a sua crítica aos métodos formais de análise 

lingüística, que tomam “o verbal não como um fenômeno sociológico, mas de um ponto 

lingüístico abstrato.” (Bakhtin, mimeo, s/d:cap.II) 

 

      Para nós, portanto, interessa a análise lingüística situada no âmbito do discurso, o 

que significa, segundo Fairclough (2001) “considerar o uso da linguagem como forma de 

prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. 

[...] um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e 

especialmente sobre os outros” (2001:90) 

 

     

 

 

2.2.2 Dialogismo e Responsividade 

 

 

 

         Nosso quadro teórico inclui, no nível macro, a visão bakhtiniana de língua, 

assentada basicamente nas noções de dialogismo e de responsividade, já bastante 

referidas no âmbito dos estudos lingüísticos da atualidade. Além dos dois conceitos, 

também serão incorporadas relevantes considerações acerca dos gêneros do discurso 

apresentadas por Bakhtin. 
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     A natureza dialógica da língua é definida como princípio fundamental para a 

compreensão de toda atividade lingüística, que é, para Bakhtin, sempre social. Ele 

rejeita, assim, a idéia de língua como sistema estável, para sustentar que  

 

“a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

lingüísticas nem pela enunciação monológica, (...) mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação” (1992B:109) 

 

     Partindo da crítica às duas principais orientações do pensamento filosófico-

linguístico de sua época (o objetivismo abstrato, baseado no sistema; e o subjetivismo 

idealista, que ressalta o aspecto individual da produção lingüística), Bakhtin (1992B) 

enfatiza que 

 

“A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se trate de um ato de 

fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto 

das condições de vida de uma determinada comunidade lingüística.” (1992B: 121). 

 

     O ponto central de sua crítica tanto ao objetivismo abstrato como ao subjetivismo 

idealista reside no fato de não aceitar a língua como simples código nem considerar a 

primazia do sujeito como indivíduo. Ele rejeita, por um lado, a concepção de língua 

como sistema formal ou produto acabado que se transmite de geração a geração e, por 

outro, a concepção saussuriana de parole, ou seja, língua como produto do ato 

individual (enunciação monológica).  Seu pensamento pode ser resumido assim:  

 

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 

das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.” [grifos 

do autor] (1992A:123). 

 

     A compreensão da língua como fenômeno eminentemente social, dialógico, constitui 

assim um dos pilares da Teoria Geral da Enunciação de Bakhtin, que apresenta ainda 

outra formulação de grande consistência para essa teoria: a noção de responsividade. 
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Ele postula que cada enunciado, realizado na forma de variados gêneros do discurso, 

pressupõe uma atitude responsiva, que garante a interatividade na comunicação verbal. 

O enunciado é definido por ele como “unidade real da comunicação verbal” 

(1992A:293), inserida numa corrente ininterrupta, concernente às diversas instâncias 

comunicativas da vida humana, nas quais se realiza de diferentes maneiras, desde a 

breve réplica num diálogo até “as obras de construção complexa e as obras 

especializadas pertencentes aos vários gêneros das ciências e das artes” (1992A:298) 

 

      Os enunciados apresentam características estruturais comuns e, sobretudo, fronteiras 

claramente delimitadas pela alternância dos sujeitos falantes. Essa alternância implica, 

pois, uma atitude responsiva dos interlocutores, determinada pelo acabamento do 

enunciado. Aqui, Bakhtin propõe a distinção fundamental entre oração (tomada como 

unidade da língua, de natureza gramatical) e enunciado (unidade da comunicação, que 

pressupõe sempre uma possibilidade de resposta) para criticar as abordagens lingüísticas 

centradas em elementos da sintaxe e análises formais de orações desarticuladas de seu 

contexto. Sua preocupação com os aspectos comunicativos é clara quando diz que 

 

 “As pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras (numa acepção 

rigorosamente lingüística), ou combinações de palavras, trocam enunciados constituídos com a 

ajuda de unidades da língua – palavras, combinações de palavras, orações” (1992A:297) 

 

      A manifestação mais evidente da alternância dos sujeitos falantes na corrente 

ininterrupta da comunicação verbal são as réplicas num diálogo, em que se observam 

com maior nitidez os três fatores que determinam o acabamento do enunciado: 1) o 

tratamento exaustivo do tema do enunciado, quase total nas esferas da comunicação 

caracterizadas por uma maior padronização dos gêneros do discurso (por exemplo, na 

vida cotidiana, na vida prática, na vida militar); 2) O intuito discursivo ou o querer-dizer 

do locutor; e 3) a escolha de um gênero do discurso. 

 

       Bakhtin afirma que o acabamento é necessário para que se torne possível uma 

reação – ou uma atitude responsiva - ao enunciado, seja ele uma curta pergunta e uma 

resposta a ela dirigida (situação em que se verifica um tratamento exaustivo total); seja 

ele uma obra de caráter cientifico ou artístico, situadas numa esfera criativa, em que o 
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tratamento exaustivo é mais relativo. Os fatores que determinam o acabamento do 

enunciado são mais nitidamente percebidos no diálogo porque aí 

 

 “a alternância dos sujeitos falantes é observada de modo mais direto e evidente; os enunciados 

dos interlocutores (parceiros do diálogo), a que chamamos de réplicas, alternam-se regularmente 

nele. [...] Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento 

específico que expressa a posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, 

com relação a essa réplica, uma posição responsiva” [grifos do autor] (1992A:294) 

 

      Entretanto, o diálogo é apenas uma das esferas comunicativas - na verdade uma das 

mais importantes - em que o fenômeno ocorre, podendo também verificar-se “nas áreas 

com organização complexa da comunicação cultural (nas ciências e nas artes)” 

(1992:298). Assim é que, para Bakhtin, a obra de arte também pressupõe uma 

compreensão responsiva ativa, “uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma 

objeção, uma execução, etc.” (1992A:291). O autor oferece o exemplo do livro, 

considerado como “ato de fala impresso” (1992B:123). O livro, para Bakhtin, constitui 

um 

 

 “objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo [...] feito para ser apreendido de maneira 

ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem 

contar as reações impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes  esferas da 

comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem influência sobre os trabalhos posteriores, 

etc.)” (1992B:123)  

 

       A concepção de enunciado defendida por Bakhtin é de fundamental importância 

para as análises lingüísticas que se propõem a situar-se além da investigação puramente 

formal, buscando compreender a dimensão sócio-comunicativa inerente a toda produção 

lingüística. É aqui, portanto, que enquadramos nosso estudo, a partir do momento em 

que elegemos como objeto a face lingüística de um gênero de grande circulação na 

sociedade (a canção), lançando mão das ferramentas de análise situadas numa área em 

que as estratégias de organização do discurso são fortemente centradas em seu caráter 

persuasivo: a propaganda.    
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      2.2.3 Canção e enunciação 

 

      Considerada como uma área da comunicação cultural de significativo valor para a 

compreensão da realidade brasileira, a canção popular assume uma importância ainda 

maior se levarmos em conta a sua grande circulação na sociedade. Historicamente, a 

canção tem se constituído num terreno frutífero para a elaboração de discursos variados, 

em enunciados que dialogicamente constroem significados abertos ao olhar 

interpretativo que busca a compreensão da cultura brasileira, sobretudo a partir das 

primeiras décadas do século XX. É a partir daí que a canção começa a sedimentar seu 

status de popularidade no panorama das manifestações artísticas nacionais, 

concomitantemente ao aprimoramento das técnicas de registro fonográfico e ao 

desenvolvimento do rádio como veículo de comunicação de massa. Segundo Tatit 

(2004) 

 

“Os cem anos foram suficientes para a criação, consolidação e disseminação de uma prática 

artística que, além de construir a identidade sonora do país, se pôs em sintonia com a tendência 

mundial de traduzir os conteúdos humanos relevantes em pequenas peças formadas de melodia 

e letra.” (2004:11) 

 

      Embora não cite Bakhtin em seus trabalhos, o autor - lingüista e músico - 

compartilha a percepção de que uma canção é na verdade um enunciado completo, 

acabado, que revela um intuito discursivo (ou o querer dizer) do artista criador da obra. 

Desenvolvendo seu trabalho sob o enfoque da Semiótica, Tatit (1997, 2004) dá especial 

atenção aos aspectos pertinentes à execução dos intérpretes e aos componentes musicais 

que determinam as configurações melódicas e harmônicas da canção. O foco de suas 

análises são os elementos que determinam o que ele chama de “projeto enunciativo de 

uma canção” (1997: 122), e que incluem, por exemplo, “células rítmicas, curvas 

melódicas recorrentes, acentos regulares e toda sorte de recursos que asseguram a 

definição sonora da obra” (2004:42). Esse enfoque é coerente com a sua constatação de 

que “A canção popular [...] compreende, em geral, duas fases enunciativas, logicamente 

determinadas e encadeadas nos processos conhecidos como composição e execução” 

(1997;157) 
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     Assim, o autor explora categorias como andamento (que determina a 

aceleração/desaceleração na execução do intérprete), tessitura e desenho melódico (que 

correspondem à extensão das notas na partitura musical, definida pela tonalidade) e os 

fenômenos que determinam a compatibilidade ou incompatibilidade entre a letra e a 

melodia da canção - entre esses fenômenos, incluem-se, por exemplo, as tensões 

interpretativas que definem a leitura da obra. 

 

      Por não termos optado por uma linha de análise de base semiótica, não abordamos 

tais categorias aqui. No entanto, muitas das posições de Tatit acerca da definição do 

gênero canção são incorporadas, seja por reiterarem a compreensão do seu caráter 

enunciativo, seja por corroborarem sua importância para o reconhecimento de traços 

constitutivos de nossa identidade cultural, inscritos por inúmeros artistas em 

significativos movimentos dialógicos ao longo de pouco mais de um século. 

 

     Nesse sentido, uma primeira constatação do autor nos parece fundamental: a de que a 

canção é na verdade a atualização da fala. De modo bastante sucinto, ele afirma isso, 

com exemplos ilustrativos do caso brasileiro: 

 

     “O canto sempre foi uma dimensão potencializada da fala. No caso brasileiro, tanto os índios 

como os negros invocavam os deuses pelo canto. Do mesmo modo, as declarações lírico-

amorosas extraíam sua melhor força persuasiva das vozes dos seresteiros e modinheiros do 

século XIX” (2004:41) 

 

     Ao salientar que “Os compositores baseiam-se na própria experiência como falantes 

de uma língua materna para selecionar os contornos compatíveis com o conteúdo do 

texto.” (2004:73), Tatit apresenta a base para a caracterização da canção como 

enunciado (unidade real da comunicação) elaborado dialogicamente numa esfera 

criativa situada “na intersecção da música com a língua natural” (1997:87), dentro do 

fluxo ininterrupto da comunicação verbal. Quanto a isso, o autor ressalta que 

 

“Não há canção sem impressão enunciativa, sem a sensação de que o que está sendo dito está 

sendo dito de maneira envolvida.” (1997:89) [A canção] “incita de imediato nossa vasta 

experiência com a linguagem oral provocando um efeito inevitável de ‘realidade’ enunciativa: 

alguém diz alguma coisa aqui e agora” (1997:88) 
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      Como afirmamos acima, a canção brasileira começou a conquistar seu status de 

popularidade a partir das primeiras décadas do século XX, com o desenvolvimento da 

tecnologia de gravação e a popularização do rádio. Uma olhada nesse percurso histórico 

nos dá a dimensão da força enunciativa das vozes que ao longo do tempo foram se 

constituindo em breves registros da alma brasileira, incorporando diversos elementos 

constitutivos de nossa identidade. De fato, um estudo mais aprofundado sobre a canção 

popular brasileira em diferentes períodos, ao longo de pouco mais de um século, pode 

revelar inúmeros aspectos da vida cotidiana da população, seus dramas e desejos; pode 

revelar traços caracterizadores da identidade do homem e da mulher, da cidade e do 

sertão (veja-se, por exemplo, todo o cancioneiro urbano que retrata a população dos 

morros cariocas, no samba; ou ainda a música nordestina que retrata o drama da seca e 

do êxodo rural, na obra de um Luiz Gonzaga, seu expoente maior). A importância da 

canção para a construção de nossa identidade é ressaltada por Tatit (2004), quando 

afirma que 

 

     “A prática musical brasileira sempre esteve associada à mobilização melódica e rítmica de 

palavras, frases e pequenas narrativas ou cenas cotidianas [...] A canção brasileira, na forma que 

a conhecemos hoje, surgiu com o século XX e veio ao encontro do anseio de um vasto setor da 

população que sempre se caracterizou por desenvolver práticas ágrafas. Chegou como se fosse 

simplesmente uma outra forma de falar dos mesmos assuntos do dia-a-dia, com uma única 

diferença: as coisas ditas poderiam ser reditas quase do mesmo jeito e até conservadas para a 

posteridade.” (2004:69-70) 

 

      Está aí o que Tatit chama de “gesto cancional” (2004:69), uma espécie de oralidade 

musical registrada em disco e propagada pelas ondas do rádio pelo país afora para 

descrever personagens e cenas da vida cotidiana, seus dramas e sua beleza. Esse gesto 

cancional põe em prática o projeto enunciativo da canção, que pode se desdobrar em 

“projeto entoativo (recursos investidos na melodia) e projeto narrativo (recursos 

investidos na letra)” (1997:122). 

 

      Em relação ao primeiro, importa verificar os efeitos que garantem a adequação entre 

melodia e letra. Aqui, encontramos um ponto de contato com as posições defendidas por 

Bakhtin em O discurso na vida e o discurso na arte (mimeo, s/d), estudo assinado por 



 66

Volochinov/Bakhtin2, sobre a importância dos enunciados da vida quotidiana na 

elaboração discursiva realizada nas esferas criativas da comunicação estética. Segundo 

Volochino/Bakhtin, o enunciado poético é “uma forma de comunicação estética 

especial, verbalmente implementada”, que incorpora “certos aspectos dos enunciados 

verbais fora da vida e das ações quotidianas, porque em tal fala já estão embutidas as bases, as 

potencialidades da forma artística” (s/d, cap.II) 

 

      Um desses aspectos analisados por Volochinov/Bakhtin é a entoação, que estabelece 

um elo entre o mundo lingüístico e o contexto extra-lingüístico: 

 

“Na entoação, o discurso entra diretamente em contato com a vida. E é na entoação sobretudo 

que o falante entra em contato com o interlocutor ou interlocutores – a entoação é social por 

excelência. Ela é especialmente sensível a todas as vibrações da atmosfera social que envolve o 

falante.” (s/d, cap.IV)  

 

      Para Tatit (2004), a entoação é um traço significativo da canção que reforça o seu 

caráter enunciativo e de modo geral contribui para a sua definição como uma forma 

simbólica de grande importância para a elaboração discursiva de traços característicos 

de nossa identidade cultural. Nessa esfera de produção artística, a criatividade dos 

compositores (ou cancionistas, no dizer de Tatit), aliada à tecnologia de gravação e 

veiculação de sua obra, são responsáveis pela amplitude da circulação do gênero na 

sociedade:  

  

“De maneira geral, as melodias da canção mimetizam as entoações da fala justamente 

para manter o efeito de que cantar é também dizer algo, só que de um modo especial.” 

(2004:73). “De posse dessa força entoativa, e valendo-se do poder de difusão das ondas 

radiofônicas, os cancionistas se esmeraram em fazer dos intérpretes personagens 

definidos pela própria entoação. Ouvia-se então a voz do malandro, a voz do romântico, 

                                                 
2 Esse texto foi publicado originalmente em russo em 1926 e traduzido para o inglês em 1976, por I.R. 
Titunik. A tradução para o português, que utilizamos nesta dissertação, foi feita a partir do inglês por 
Faraco e Tezza, para uso didático, e disponibilizada pelo Prof. Luiz Antônio Marcuschi no curso sobre 
Gêneros Textuais deste Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística, no 2º semestre de 2004. 
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a voz do traído, a voz do embevecido, a voz do folião, todos revelando a intimidade, a 

conquistas ou o modo de ser do enunciador.” (2004:76) 

 

     A segunda face do projeto enunciativo da canção, que Tatit denomina projeto 

narrativo (1997:122), por sua ênfase na letra, constitui precisamente o nosso escopo 

neste trabalho, com desenvolvimento no capítulo 5. Pretendemos mostrar, então, nas 

letras do frevo-de-bloco, algumas estratégias do discurso da propaganda, que colaboram 

para a elaboração de enunciados carregados de valor persuasivo, configurando essa 

manifestação do carnaval pernambucano em um poderoso meio de propagação dos 

nossos valores culturais. É isso que podemos apontar, por exemplo, num trecho como 

este, do compositor Luiz Gonzaga de Castro: 

 

 

“Não sei de onde vem tanta energia 

Que contagia o nosso carnaval 

E tudo nele é pura poesia 

Êxtase, alegria que não tem igual 

Recife e Olinda vivem esta magia 

Que inebria os nossos corações... 

(...) 

E se alguém quiser saber 

No mundo, qual o melhor carnaval 

É o que não tem rival 

Pernambuco esperando por você” 

(Pernambuco esperando por você, de Luiz Gonzaga de Castro) 

 

 

     De modo geral, pode-se afirmar, com Tatit (1997), que a canção traz em si mesma 

uma considerável força persuasiva: “O poder de persuasão e de interpretação da canção 

popular, tão analisado em seus entornos antropoculturais e mercadológicos, possui 

também uma face estético-gramatical inscrita no próprio ato de composição.“ 

(1997:117) No caso do frevo-de-bloco, entendemos que a compreensão dessa face 

estético-gramatical é fundamental para uma nova leitura desse gênero 

caracteristicamente pernambucano, uma leitura que contribua para a reconsideração de 
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uma posição freqüentemente reiterada pela mídia, a de que se trata de um gênero 

propositadamente passadista.  

 

     Estamos, pois, conjugando aqui duas instâncias comunicativas em que se percebe 

com muita clareza a dimensão dialógica e o caráter responsivo dos enunciados 

produzidos. Se, por um lado, a linguagem da propaganda tem como finalidade a compra 

de produtos ou a adesão a uma idéia, por outro lado a música popular sempre foi terreno 

em que muitos diálogos significativos têm se construído, contribuindo muito para a 

compreensão da cultura brasileira.  

 

 

2.2.4  Gêneros do discurso : letra de música, poesia e frevo-de-bloco   

 

 

     Em suas considerações acerca da definição de acabamento do enunciado, Bakhtin 

(1992A) aponta como elemento mais importante a escolha de um gênero do discurso, 

através do qual se realiza o intuito discursivo, ou o querer-dizer do locutor. Segundo ele, 

 

“Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera da comunicação 

verbal, das necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto constituído dos 

parceiros, etc. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua 

individualidade e à sua subjetividade, adapta-se ao gênero escolhido” (1992A:301)  

 

    Sua definição de gênero do discurso leva em conta, pois, as circunstâncias de 

produção dos enunciados em cada esfera da comunicação verbal, em qualquer área de 

atuação humana. A utilização da língua se realiza através de enunciados, elaborados 

pelos indivíduos atuando sempre numa perspectiva dialógica. Para ele, tudo o que 

enunciamos se molda a um determinado gênero do discurso.  

      

      Bakhtin define os gêneros como “tipos relativamente estáveis de enunciados” [grifo 

do autor] (1992A:279), esclarecendo que são infinitas a variedade e a riqueza dos 

gêneros, “pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável” (1992A:279). 
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      Em determinadas esferas da comunicação, os gêneros assumem certo grau de 

padronização (por isso são relativamente estáveis), em que o tratamento exaustivo do 

enunciado é quase total, com espaço limitado para a criatividade. É o caso, por exemplo, 

das perguntas e respostas de ordem puramente factual, na esfera da vida cotidiana; ou de 

gêneros como o “a ordem militar padronizada, em sua forma lacônica, [...] o repertório 

bastante diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o 

universo das declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as políticas) 

(1992A:280) 

 

     Por outro lado, há os gêneros que se desenvolvem em “circunstâncias de uma 

comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída” (1992A:281), 

caracterizados por Bakhtin como gêneros secundários, em oposição aos gêneros 

primários, mais simples, que se desenvolvem “em circunstâncias da comunicação  

verbal espontânea” (1992A:281). Como exemplo de gêneros secundários Bakhtin 

aponta os literários, como o romance. 

 

       Embora consideremos a classificação bakhtiniana algo minimizadora, pelo aspecto 

hierarquizante que ela sugere, o gênero Canção é considerado, de acordo com ela, como 

gênero secundário do discurso, já que está inserido numa esfera de comunicação 

cultural, mais elaborada. A distinção entre gêneros primários e secundários é 

considerada por Bakhtin como sendo de grande importância teórica para a compreensão 

da natureza dos enunciados. Para ele, 

 

“Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos de enunciados em 

particular (primários e secundários),ou seja, dos diversos gêneros do discurso, é indispensável 

para qualquer estudo  [...] Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo e 

à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a 

vida.” (1992A:282) 

 

       Aspecto apontado também como de importância fundamental é a inter-relação entre 

os gêneros primários e secundários. Em síntese, Bakhtin postula que os gêneros 

secundários absorvem os primários, e esses se transformam, adquirindo uma 

característica particular: “perdem sua ligação imediata com a realidade existente e com 
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a realidade dos enunciados alheios” (1992A:281). O exemplo apresentado é da 

literatura. Bakhtin considera que 

 

“Inseridas no romance, a réplica do diálogo cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu 

significado cotidiano apenas no plano do conteúdo do romance, só se integram à realidade 

existente através do romance considerado como um todo, [...] o romance em seu todo é um 

enunciado, da mesma forma que a réplica do dialogo cotidiano ou a carta pessoal” (1992A:281) 

 

     Esta posição de Bakhtin em certa medida corresponde às considerações de Tatit 

sobre a definição de canção. Para este, o projeto enunciativo da canção é posto em 

prática pelos movimentos entoativos que caracterizam uma voz, retirada da esfera da 

comunicação cotidiana para ser redimensionada num plano criativo de elaboração da 

obra.  

 

   Retiramos do corpus um exemplo dessa inter-relação genérica postulada por Bakhtin. 

Embora não tenhamos enfocado o texto sob o ponto de vista de uma análise semiótica, 

como faz Tatit, é possível identificar, através dos próprios elementos lingüísticos 

constitutivos do texto, que se trata de um caso em que um gênero primário (o diálogo) é 

incorporado à obra característica do gênero secundário. Na canção, é possível 

identificar, pela própria disposição gráfica do texto, além dos sinais de pontuação 

(travessão, interrogações), as vozes que ora intercalam-se, ora ocorrem simultaneamente 

na elaboração discursiva do enunciado. A canção, pertencente ao repertório do Bloco Eu 

Quero Mais, foi gravada por Fátima de Castro e Walmir Chagas, que cantam em voz 

solo as partes feminina e masculina, respectivamente; além do coral do bloco, que 

participa no refrão (o segundo trecho abaixo): 

 

 

- Me diga você de onde é ? 

- Sou do bloco da fé, 

Da beleza do amor, 

E você de onde vem ? 

- Sou da lira também 

E canto canções 
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Que o tempo guardou 

- E onde você vai estar ? 

Você vai me encontrar onde houver alegria 

(...) 

Somos então de uma mesma cidade  

Da ilusão, da saudade 

Do passado e o presente 

Brilhos e cores que dançam 

Risos e beijos se encontram 

O carnaval da poesia na alma da gente 

(Foliando, de Bráulio de Castro e Fátima de Castro)  

 

      Percebe-se que o projeto enunciativo dessa canção baseia-se na definição de uma 

identidade comum relacionada a um lugar (“somos então de uma mesma cidade”) e à 

participação dos enunciadores em um certo bloco (“da fé, da beleza, do amor”) para a 

celebração do encontro e da beleza do carnaval (“risos e beijos se encontram / o 

carnaval da poesia na alma da gente”). No âmbito da análise lingüístico-discursiva que 

empreendemos aqui, com o estudo de estratégias da linguagem da propaganda nas letras 

do frevo-de-bloco, observamos aí um exemplo da linguagem persuasiva que busca dos 

ouvintes/leitores a adesão aos valores da cultura pernambucana e do carnaval, 

especialmente relacionados à cidade do Recife (ou de Olinda, onde é sediado o bloco Eu 

Quero Mais). 

 

     Nossa definição de canção como gênero secundário do discurso, à luz da 

categoriazação bakhtiniana, não é suficiente para uma compreensão mais clara da sua 

posição como elo na cadeia da comunicação verbal e da sua força enunciativa, no 

quadro geral das manifestações artísticas que revelam elementos significativos para a 

compreensão da cultura brasileira em suas muitas peculiaridades. Importa-nos 

apresentar uma definição mais precisa desse gênero, tomando como base o que Tatit 

classifica como segunda face do projeto enunciativo da canção, ou seja, o projeto 

narrativo (1997:122), que tem sua ênfase na letra, já que é sobre esta feição lingüística 

do frevo-de-bloco que nos debruçaremos em nossa análise. 
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    A primeira questão que se levanta é a discussão, já antiga, sobre a possibilidade de 

enquadramento da canção na categoria de gênero ou subgênero literário, dada a relativa 

coincidência de vários elementos estruturais (musicalidade, rimas, etc.) com a poesia. 

Estudando o tratamento que o gênero canção recebe na mídia literária, Costa (2002) 

reafirma a polêmica a partir de editoriais e entrevistas publicadas na revista Cult e na 

revista Livro Aberto. Sua análise revela, no entanto, que a tendência é considerar-se a 

letra de música algo distinto da poesia, mas que em certos momentos pode alcançar um 

status de poesia, ou seja, “destacada da melodia, pode ser lida como poesia” (2002:114) 

 

     A despeito da discussão acerca da possibilidade de atribuir-se à letra de música um 

status de texto poético, a definição de canção não pode deixar de levar em conta os 

elementos comuns de sua materialidade lingüística, em relação à poesia. Afinal, em 

ambas o material de que o artista dispõe para sua criação é a palavra. 

 

      A verdade é que a discussão a respeito da distinção genérica entre letra de música e 

poesia é mesmo longa e ainda não está resolvida. Autores como Manoel (1985) 

ressaltam as múltiplas e complexas correspondências da poesia (ou da literatura) e da 

música, que parecem 

 

“derivar da identidade genética de algumas formas convencionais, que às vezes preservam 

traços de sua origem mesmo depois de sua diferenciação no decorrer histórico” (1985:9) 

 

   Para justificar sua constatação, ele enumera, no âmbito da poesia, algumas formas 

específicas que hoje são estudadas e caracterizadas como literariamente autônomas, mas 

que originalmente definiam-se como composições vinculadas à música: 

 

“as baladas (líricas ou narrativas), as barcarolas, as canções trovadorescas em seus diferentes 

tipos, os hinos, os salmos, as liras, as odes,os madrigais, as cantigas, as cantatas, os solaus, as 

pastorelas, as albas, os rondós,etc.” (1985:10) 

 

     Costa (2002) prefere estabelecer uma distinção entre a poesia e a canção, ao 

considerá-las “dois gêneros específicos, que se interseccionam por aspectos de sua 

materialidade e por alguns momentos comuns de sua produção” (2002:113). 
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        O mesmo autor apresenta uma definição consistente do gênero canção. Para ele, a 

canção é “um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação 

de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia)” (2002:107).  

 

     Embora Costa aponte a necessidade de que “tais dimensões têm que ser pensadas 

juntas” (2002:107), para nós importa definir a letra de música como a face textual da 

canção, ou seja, trata-se de um texto para ser cantado, vinculado, portanto, a uma 

melodia, mas passível de análise em seus aspectos puramente lingüísticos, estando 

isolado da melodia. Evidentemente, corre-se o risco de enfrentar o problema levantado 

por Vanoye (1998): “Por vezes, é possível observarem-se casos em que a letra parece 

ser mais importante ou dominante em relação à melodia; em outros observa-se 

justamente o contrário.” (1998:238)  

 

     Não cabe juízo de valor na abordagem das letras de música, se consideradas apenas 

em sua face lingüística, para decidir se têm predominância sobre sua face musical, ou 

mesmo se acontece o contrário. O mais importante, afinal, é considerar que, 

corroborando a posição de Costa (2002), 

 

“A canção tem uma dimensão escrita inquestionável. [...] ela está situada no momento 

da produção (em que o compositor registra sua criação e/ou seu processo) e na 

distribuição (no encarte do disco ou nas partituras, folhetos e antologias). Por isso, ela 

se dispõe a ser objeto de análise das disciplinas que privilegiam a matéria escrita” 

(2002:112) 

      

     Estamos, pois, a tratar de letras de canção do gênero frevo-de-bloco no âmbito da 

análise lingüística, com a intenção de propor uma nova leitura do mesmo enquanto 

importante manifestação da cultura pernambucana, no quadro bastante diversificado das 

formas simbólicas produzidas no carnaval. Como afirmamos anteriormente, enfocamos 

os aspectos lingüístico-discursivos que constituem estratégias do discurso persuasivo 

características na linguagem da propaganda. 

 

      No universo da Música Popular Brasileira há casos interessantes de letristas alçados 

à condição de poetas, com sua obra editada em livros, a exemplo de Cacaso, Capinam, 

Torquato Neto, Paulinho Tapajós e outros; bem como de poetas que enveredaram pelo 



 74

caminho da música, dos quais podemos citar como mais importante o exemplo de 

Vinícius de Moraes, sobretudo a partir do crescimento da Bossa Nova. Há casos ainda 

de textos inicialmente criados e editados como poemas, e posteriormente musicados, 

muitas vezes com resultados considerados muito bons, pelos próprios poetas. Um 

exemplo ilustrativo desse caso nos vem de um depoimento do poeta João Cabral de 

Melo Neto, a propósito do trabalho do compositor Chico Buarque de Hollanda sobre o 

texto de Morte e Vida Severina, auto de natal adaptado para o teatro nos anos 60. 

Durante realização de uma mesa redonda sobre poesia e música popular realizada em 

1973, como parte da programação do evento intitulado EXPOESIA, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Melo Neto disse o seguinte: 

 

“Eu confesso que fiquei com medo, quando recebi uma carta, em Genebra, dizendo que iam 

levar ‘Morte e Vida Severina’ em São Paulo, musicada por Chico Buarque de Hollanda. Dei 

autorização porque achei a coisa mais antipática dizer que não podia. [...] Eu tive medo, a 

princípio, porque conhecia algumas experiências de se pôr música em verso de poeta brasileiro. 

[...] Mas a coisa extraordinária que eu encontrei na música de Chico, baseada nos versos de 

Morte e Vida Severina, foi um respeito integral pelo verso em si. [...] E, para terminar, vocês 

sabem que eu não posso ler, hoje, nenhuma seqüência de Morte e Vida Severina sem que a 

música me fique soando no ouvido. Hoje, eu estou resignado a tirar das minhas Poesias 

Completas o auto de natal Morte e Vida Severina, pois creio que ele pertence mais ao Chico 

Buarque do que a mim.” (Sant’Anna 1986:123) 

 

      Vislumbramos aí o reconhecimento do poeta sobre a importância da música para o 

enriquecimento de sua obra, num caso feliz de perfeita harmonização entre o texto 

poético e a melodia, sobreposta posteriormente à criação do primeiro. 

 

     No nosso corpus, encontramos pelo menos um caso de letra inicialmente criada 

como poema, posteriormente musicado e transformado em canção. Trata-se de Aurora 

de Amor, do poeta Romero Amorim, que está inserido no livro O Bloco – Poesia de um 

Carnaval:  

 

Meu Recife eu te lembro 

De Aurora à janela 

Debruçada, tão bela ! 
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Sobre o Capibaribe 

O seu rio namorado 

E a sorrir flamboyants 

Em vermelho rendado 

(...) 

(Aurora de amor, de Romero Amorim e Maurício Cavalcanti) 

 

      O músico Maurício Cavalcanti criou a melodia e a canção é atualmente uma das 

mais executadas do carnaval de Pernambuco, com pelo menos cinco regravações em 

CD.   A letra tem uma feição narrativa e apresenta riqueza de imagens com predomínio 

das metáforas na exaltação a uma paisagem do Recife que é muito querida ao poeta, a 

rua da Aurora (não é à toa que Romero é conhecido também na cidade como o Poeta da 

Aurora). Talvez pelo fato de margear o rio Capibaribe no centro da cidade, a rua da 

Aurora tem grande valor simbólico no universo poético do Recife, sendo decantada por 

muitos outros artistas. 

 

 

 

2.2.5 Frevo-de-bloco ou Marcha-de-bloco ? 

 

 

     Uma controvérsia persiste quanto à denominação do gênero aqui identificado como 

frevo-de-bloco, mas que outros preferem chamar de marcha-de-bloco. O problema 

talvez esteja, em sua origem, ligado à própria definição do nome usado para identificar, 

de forma abrangente, a música de carnaval em Pernambuco, por sua vez derivada de 

uma das duas principais vertentes da música popular urbana, como veremos a seguir. 

 

      Procurando definir o seu percurso histórico, Silva (2000) assinala que o frevo foi 

“denominado inicialmente de ‘marcha’, e posteriormente, de ‘marcha-carnavalesca-

pernambucana’ e por alguns compositores de ‘marcha-frevo’, a exemplo de Levino 

Ferreira e Edgard Moraes” (2000:141) 

 

         No panorama geral da música carnavalesca, Tinhorão (1997) aponta como as duas 

principais vertentes da música popular urbana no Brasil o samba e a marcha - esta, 
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segundo Bezerra e Victor (2006), um tipo de música “inserida no Brasil pelas 

companhias de teatro de revista portuguesas” (2006:83). Sobre o surgimento de ambas e 

sua importância social, Tinhorão afirma:  

 

    “A marcha e o samba não nasceram do desdobramento eventual de uma maneira de tocar, 

mas constituíram criações conscientes, destinadas a atender a fins específicos: a necessidade de 

ritmos capazes de servir à cadência das lentas passeatas dos ranchos e à procissão desvairada 

dos blocos e cordões carnavalescos.” 

     “Enquanto durou o entrudo, que era extremamente individualista (a graça era molharem-se e 

sujarem-se uns aos outros), a festa que depois seria o carnaval era brincada em casa pelas 

famílias, e nas ruas pelos escravos e a ralé. Quando, porém, a crescente complicação da 

estrutura social destruiu esse esquematismo, através do aparecimento de camadas diversificadas, 

o carnaval ganhou um sentido de diversão coletiva. Então apareceram os ranchos, os blocos e os 

cordões, e esses agrupamentos precisariam de ritmo próprio.”(1997:17) 

 

     Observa-se aí a origem da marcha, vinculada às particularidades do tipo de cortejo 

carnavalesco que se desenvolvia à medida que o carnaval deixava para trás sua feição 

mais violenta, com o entrudo, e começavam a surgir os ranchos, blocos e cordões 

carnavalescos. 

      

     Em Pernambuco, a música carnavalesca nasceu da confluência de tradições musicais 

distintas, a partir do repertório das bandas militares em atividade desde os fins do século 

XIX. Tratando das influências originais do frevo, Bezerra e Victor (2006) apontam “a 

fusão de peculiaridades das polcas, valsas, maxixes, tangos, quadrilhas, marchas, 

modinhas e dobrados” (2006:82). Essas bandas militares acompanhavam os clubes 

carnavalescos, primeiras agremiações do nosso carnaval, inicialmente criados a partir 

dos grupos de mascarados que saíam dos clubes e teatros para as ruas, sob influência do 

carnaval europeu, ainda na segunda metade do século XIX. Depois, os clubes passaram 

a se configurar em entidades formadas por trabalhadores urbanos, sobretudo a partir da 

abolição da escravatura, em 1888, como abordamos em 2.1.4.  

 

      A partir daí, à música instrumental das bandas foram sendo adaptadas letras, como a 

da nacionalmente conhecida Marcha nº 1 dos Vassourinhas, uma das mais executadas 

do carnaval brasileiro até hoje, embora poucos conheçam o texto, que aproveita um 
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tema de domínio público (“Se esta rua fosse minha/ Eu mandava ladrilhar/ Com pedras 

de diamantes / Pra Vassourinhas passar [...] Ah! Reparem meus senhores/ O “pai” deste 

pessoal / que nos faz sair às ruas / dando viva ao carnaval [...]) (Silva 2000:106)  

 

    Por esse tempo, a marcha-carnavalesca pernambucana, como era conhecida, foi 

tomando espaço no repertório das várias agremiações já existentes, como o Clube das 

Pás, Empalhadores do Feitosa, Lenhadores e outros. Com o advento da tecnologia de 

gravação, inicia-se uma nova fase de divulgação da música popular no Brasil. Os discos 

de 78 rpm (rotações por minuto) começaram a ser importados em 1902, chegando ao 

Rio de Janeiro, e começaram a ser produzidos no Brasil a partir de 1912 pela fábrica 

Odeon. Nesse período, chegam ao Recife gravações diversas de músicas de artistas 

cariocas e de muitos pernambucanos radicados na então capital federal. De fato, é uma 

época em que a música nordestina está em alta, com o sucesso de grupos como o Flor 

do Tempo, o Bando de Tangarás e o Turunas da Mauricéia. Segundo Máximo e Didier 

(1990) o primeiro desses grupos, o Grupo de Caxangá, foi organizado pelo “notável 

violonista João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco, contando com a adesão de 

músicos não só nordestinos, mas cariocas como Pixinguinha” (1990:107). Os autores 

destacam ainda que 

 

“Todos de roupas típicas do Nordeste, chapéus de vaqueiro, lenços no pescoço, sandálias, o 

grupo tocava um pouco de tudo, cocos, emboladas, modinhas sertanejas, cateretês, mas também 

o maxixe e o choro carioca.” (1990:107) 

 

    É então que, em 1923, surge a primeira gravação feita para o carnaval pernambucano, 

a marcha de Nelson Ferreira “Borboleta não é ave, dedicada ao Bloco Concórdia , com 

letra do seu genro Júlio Borges Diniz.” (Oliveira  1985:59)  Depois dessa, outras 

gravações vieram do Rio de Janeiro, geralmente com a identificação de “marcha 

nortista”, como assinala o pesquisador Abel Cardoso Júnior (in Souto Maior e Silva 

1991:LVII) 

 

     Somente a partir da década de 30, com a popularização do ritmo pelas gravações em 

disco e pela difusão radiofônica, convencionou-se dividir o frevo em 
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 ”frevo-de-rua (quando puramente instrumental), frevo-canção (este derivado da ária tem uma 

introdução orquestral e andamento melódico, típico dos frevos de rua) e o frevo-de-bloco. Este 

último executado por um coro de vozes femininas, que se faz acompanhar de uma orquestra 

formada por violões, cavaquinhos, banjos, clarinetes, contrabaixos, percussão” (Silva 2000:143) 

 

     Atribui-se ao próprio maestro Nelson Ferreira a iniciativa de estabelecer a distinção 

entre frevo-de-rua, frevo-canção e frevo-de-bloco, termos que passou a anotar em suas 

partituras, para identificar sua obra, a partir de 1936. 

 

      Embora os compositores mais tradicionais prefiram a denominação marcha-de-

bloco, optamos por utilizar o vocábulo frevo-de-bloco porque entendemos, junto com 

Bezerra e Victor (2006), que “O termo cunhado por Nelson Ferreira simboliza a 

institucionalização do frevo como gênero musical e do frevo-de-bloco como tipo de 

frevo.” (2006:84)  Num momento em que o rádio já vivia o seu apogeu, e a indústria 

fonográfica começava a dar os seus primeiros passos, vislumbramos aí a importância da 

denominação para a consolidação de uma marca identitária muito mais relacionada ao 

frevo (essa música “que nenhuma terra tem”, no dizer de Capiba) do que à marcha-

rancho ou à marchinha, gêneros do carnaval carioca. 

 

      Percebemos, aí, o início do estabelecimento do frevo como produto cultural 

difundido pelas ondas do rádio para todo o país, em gravações realizadas pelos grandes 

intérpretes da música brasileira da época. Para tomarmos como exemplo apenas a obra 

do nosso expoente maior do frevo-canção, o surubinense Lourenço da Fonseca Barbosa, 

o Capiba, constatamos que, dentre outros, foram intérpretes de suas canções artistas 

como Francisco Alves, Carlos Galhardo, Ciro Monteiro, Almirante e Orquestra Diabos 

do Céu, Araci de Almeida e Carmélia Alves. (Câmara e Barreto 1986:115ss) 

 

      Todavia, apesar da importância para a consolidação do nome frevo o fato de o 

empregarmos para denominar as suas três variações, é preciso observar suas 

particularidades, especialmente os contextos sócio-históricos que caracterizam a sua 

produção, circulação e recepção. Como já afirmamos, o frevo-de-rua originou-se do 

repertório das bandas militares que se apresentavam nas ruas do Recife e provocavam 

reações calorosas entre os seus partidários, dessa rivalidade inclusive nascendo o passo, 
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mistura de coreografia e luta daqueles que iam à frente das orquestras para o confronto, 

geralmente baseado na habilidade dos praticantes da capoeira. A partir daí, o frevo-de-

rua passou a caracterizar-se como a música dos clubes pedestres, agremiações 

geralmente formadas por pessoas de uma mesma categoria profissional. O frevo-canção, 

por sua vez, configurou-se numa espécie de derivação natural do frevo-de-rua, com o 

povo aos poucos adicionando trechos cantados às melodias das bandas. Com o 

desenvolvimento da tecnologia de gravação, e com o apogeu do rádio como veículo de 

comunicação de massa, foi o frevo-canção que ocupou os maiores espaços de 

divulgação, posteriormente fazendo sucesso nos salões do carnaval dos clubes do Recife 

e de outras cidades.  

      

     Já o frevo-de-bloco tem origem bastante distinta, a partir das reuniões familiares dos 

bairros recifenses do centro, como São José, Santo Antônio e Boa Vista. Trata-se, desde 

sua origem, de um gênero musical vinculado às camadas médias e altas da sociedade. 

De fato, Bezerra e Victor (2006), assinalam que os blocos “nasceram sob o signo da 

ordem e do apoio de intelectuais, da polícia e foram aplaudidos como um contraponto 

ao carnaval dito ‘perigoso’ dos clubes pedestres e maracatus” (2006:79). Um dado 

sociológico interessante em relação aos blocos é o início da efetiva participação 

feminina no carnaval de rua do Recife. Para as moças e senhoras de classe média, que 

não dispunham de condições financeiras para freqüentar os salões da alta sociedade, 

nem se dispunham a enfrentar o rebuliço das ruas, era a oportunidade de ir às ruas com 

segurança, cercados por maridos, irmãos, familiares e amigos, que geralmente 

integravam as orquestras.. 

 

    Uma olhada nas notícias de jornal da época relativas aos blocos revela claramente 

esse aspecto da participação feminina, bem como a simpatia da imprensa por essas 

agremiações consideradas “de família”. Em Rabello (2004), recolhemos as seguintes 

notícias, com menção a várias agremiações: 

 

“[...] os blocos de famílias ocupando caminhões lindamente ornamentados; o gosto das fantasias 

e em tudo uma nota de distinção, de beleza e finura. [...] Bloco das Flores com um grande 

número de distintas senhoritas de São José; Andalusas em Folia, também formada de senhoritas 

entoando cantigas e modinhas. Bloco Concórdia em que se faziam ouvir, em coro afinado 
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senhoritas pertencentes a distintas famílias da rua da concórdia; Liga Pernambucana em Folia, 

grupo de famílias da elite olindense”(Jornal Pequeno, 02/03/1922, in Rabello 2004:182) 

 

     A mesma notícia acima é reveladora do tipo de música produzida pelos blocos, antes 

da definição do gênero frevo-de-bloco. Além de cantigas e modinhas, o repertório dos 

blocos incluía composições classificadas como “marchinha”, “samba carnavalesco”, 

“samba pernambucano”, “canção regional”, “cantiga carnavalesca”, “marcha-samba” e 

“tanguinho”. Essas denominações foram identificadas nas partituras do maestro Raul 

Moraes (in Bezerra e Victor 2006:76), um dos músicos mais renomados do Recife nos 

anos 20, que dedicou boa parte de sua obra musical carnavalesca ao bloco Pirilampos de 

Tejipió e ao Bloco das Flores. Algumas dessas canções – como a marcha Apachinete e o 

tanguinho Se Tem Bote - foram gravadas pela primeira vez em 2002, no CD No Tempo 

do Cinema Mudo, produzido pelo Bloco Flor da Vitória-Régia, sob direção de Fred 

Monteiro.  

 

     Incluem-se ainda entre as influências do frevo-de-bloco as cançonetas italianas e a 

música portuguesa, o que em certa medida é registrado em notícia do Diário de 

Pernambuco, que dá conta de “formosos grupos de moças e rapazes, fantasiados a 

cantarem fados, modinhas e canções em voga” (Diário de Pernambuco 04/03/1924, in 

Rabello 2004:128). Está aí a comprovação de que, além do pastoril e dos ranchos, os 

blocos carnavalescos também se inspiraram na formação “daqueles conjuntos de 

portugueses e italianos do final do século XIX”, como ressalta Silva (2000:136) 

 

 

2.2.6  Frevo-de-bloco: uma voz plural   

 

 

     Um aspecto importante, referente à identidade genérica do frevo-de-bloco, é a sua 

caracterização como uma música feita para o canto feminino, em conjunto. O frevo-de-

bloco pode ser definido num plano discursivo constituído fundamentalmente pelo seu 

caráter coletivo, simbolicamente representado nas vozes que entoam as canções – o coro 

feminino, acompanhado pela orquestra – e na própria formação do bloco, enquanto 

conjunto de desfilantes fantasiados (diferenciando-se, por exemplo, do passista, que, em 

termos de sua representatividade simbólica, destaca-se individualmente pela 
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indumentária colorida e pela utilização da sombrinha para garantir o equilíbrio na 

execução da dança do frevo).  

 

      Podemos compreender com mais clareza essa força coletiva do frevo-de-bloco ao 

estabelecermos uma comparação com outro gênero musical de grande força identitária, 

associado a todo o universo dos países americanos de língua espanhola: o bolero. 

Tomando como ponto de partida de sua análise do bolero a letra da canção Ese bolero 

es mio, Zapata (1992) argumenta que a organização discursiva do bolero é bastante 

reveladora da visão de mundo do homem latino em relação ao amor, na medida em que, 

mesmo contemplando um amplo universo histórico e cultural, “en un processo de 

organización simbólica que no está muy lejos del movimiento de la cortezia medieval” 

(1992:18), ele configura o discurso amoroso num plano individual, ou seja, na 

subjetividade de uma representação elaborada sobre a figura do amante galanteador. 

Para o autor, “a poética fundamental que anima todo discurso bolerístico” resume-se à 

“extraordinária capacidad de servir de apoyo constante al enamorado hispanoamericano 

a la hora de elaborar las diversas peripécias que caracterizam su experiência de amor 

(1992:23). A referida letra é bastante significativa: 

 

Ese bolero es mío, 

desde el comienzo al final: 

Qué importa quien lo haya hecho, 

Es mi historia y es real 

Esse bolero es mío 

(...) 

Ese bolero es mío, 

Por um derecho causal 

Porque yo soy el motivo 

De su tema pasional. 

(Esse bolero es mío, de Mario de Jesús) 

 

     Observamos aí que o projeto enunciativo da canção é elaborado a partir da primeira 

pessoa do singular (yo, mío), projetada sobre a trama desvelada (su tema pasional) 

como num espelho. Zapata afirma que, no seu desenvolvimento discursivo, 

 



 82

“el hombre que se enamora em nuestro continente encuentra la possibilidad de reconocerse a si 

mismo en la peculiaridad de su amor como si, en efecto, él fuera el motivo del tema pasional 

[...] el modelo de esos diseños melódico-verbales en los que puede contemplarse y asumirse 

como ser que ama, sujeto sujetado al amor.” (1992:23)  

 

     Assim, compreendemos que, embora seja uma forma simbólica com forte marca 

identitária do universo cultural latino-americano, o bolero constrói discursivamente essa 

identidade do amante latino com base na primeira pessoa do singular. 

 

     O frevo-de-bloco, por sua vez, está ligado a um determinado momento sócio-

histórico e cultural do Recife caracterizado em sua origem pelos encontros familiares 

que deram origem aos blocos carnavalescos mistos, nos bairros de São José, Boa Vista e 

Santo Antônio, além de outras localidades, a exemplo de “povoações como Torre, 

Tejipió, Afogados, Encruzilhada, Beberibe, Madalena, Rosarinho” (Silva 1998:25). 

Após um período de declínio desse tipo de agremiação, os anos 90 do século XX 

assistem a um movimento crescente de ressurgimento dos blocos, inclusive em algumas 

cidades do interior do estado, sempre a partir de núcleos familiares ou grupos de amigos 

entusiasmados pela beleza da manifestação. Talvez isso explique por que, em sua 

organização discursiva, predomine a primeira pessoa do plural, como se observa nos 

exemplos a seguir: 

 

 

“Nossos acordes fazem a mocidade 

Ter alegria” 

(Panorama de Folião, de Luiz de França) 
 

“O nosso bloco é ideal 

Nasceu neste carnaval 

Por isso é que estamos a vibrar 

E a cantar: vitória ! Vitória! 

(Carnaval da Vitória, de Nelson Ferreira e Sebastião Lopes) 

 

“A nossa festa sempre foi assim 

Cheia de encanto 

Cheia de esplendor” 
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(Nosso Carnaval, de José Menezes e Geraldo Costa) 

        

     Além das marcas lingüísticas (pronomes, desinências verbais) de primeira pessoa do 

plural, a ocorrência de nomes próprios que identificam lugares e instituições (a exemplo 

das próprias agremiações e de elementos da paisagem de seus respectivos bairros ou  

cidades) reforçam  o caráter coletivo do frevo-de-bloco. 

 

“Batutas tem atrações que 

Ninguém pode resistir 

Um frevo desses que faz 

Demais a gente se distinguir” 

(Sabe lá o que é isso, de João Santiago) 

 

“Recife e Olinda vivem esta magia 

Que inebria os nossos corações... 

Assim, eternizam-se valores, 

Nossa gente, nossas cores” 

(Pernambuco esperando por você, de Luiz Gonzaga de Castro) 

 

 Isso pode ser verificado já em 1924, quando Raul Moraes escreveu a canção que se 

tornaria o hino do Bloco das Flores: 

 

“Bloco das Flores por onde passa 

Semeia com tal graça 

Ao som de lindas canções 

Os esplendores dessa alegria 

[...] 

Viva a folia do carnaval [...] 

Que olvidar faz a dor ferina 

 E nos ensina a sorrir e a amar” 

(Marcha da Folia, de Raul Moraes) 

 

    Essas considerações apontam para a caracterização do sentido de identidade que os 

blocos líricos assumem ao longo de seu percurso histórico, e que pretendemos ressaltar 

aqui. Houve um momento em que sua produção foi marcada por uma forte rivalidade, 
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sobretudo entre as agremiações que participam da disputa oficial realizada pela 

Federação Carnavalesca de Pernambuco3. Entretanto, atualmente os blocos parecem 

cultivar mais o espírito de confraternização, em detrimento de rivalidades e disputas. 

Um bom indicativo nesse novo momento foi a realização da série de encontros 

itinerantes de confraternização, iniciado logo após o carnaval de 2002 e noticiado pela 

imprensa: 

 

“O 1º Encontro de Confraternização dos Blocos Líricos será amanhã, no largo em frente à Igreja 

da Várzea. A idéia é realizar eventos semelhantes todo mês, em locais diferentes, para fortalecer 

os laços e mostrar a produção musical.” (Jornal do Commercio, 21/03/2002) 

 

“[...] 1º Encontro de Confraternização dos Blocos Líricos, que estréia no início da noite de hoje. 

Esta edição terá o Bloco Carnavalesco Cordas e Retalhos que vai se apresentar em frente à 

igreja católica da Várzea. A idéia é que essa reunião (itinerante) aconteça mensalmente.” 

(Diário de Pernambuco, 22/03/2002) 

 

     Assim, o evento reuniu os blocos ao longo do ano de 2002, em diversas localidades, 

tendo a cada edição uma agremiação anfitriã para receber os convidados em sua própria 

comunidade. Além do Cordas e Retalhos, no bairro da Várzea, participaram 

agremiações como o Bloco Flor do Eucalipto (Moreno, região metropolitana do 

Recife), Bloco Sintazul (Paulista, também na região metropolitana), Bloco Esperança 

(bairro de Campo Grande), Bloco Pierrots de São José (bairro de São José), Bloco das 

Flores (bairro de Jardim São Paulo), Bloco Eu Quero Mais (Olinda) e outros. 

 

     Manifestações desse tipo reforçam os laços identitários dos blocos com suas 

respectivas comunidades, reforçam os vínculos entre os membros das agremiações e 

conferem um sentido de unidade em defesa da própria manifestação dos blocos e do 

gênero frevo-de-bloco, enquanto formas simbólicas caracteristicamente pernambucanas, 

no panorama do carnaval brasileiro. 

 

 

 

                                                 
3 Ver Silva (2000:151-160), Paixões e rivalidades 
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2.2.7   A comunidade discursiva dos blocos líricos 

 

 

     Para situar o gênero musical frevo-de-bloco dentro de um conjunto de práticas 

sociais definidas no interior dos grupos denominados blocos carnavalescos líricos, 

tratamos de classificar, segundo critérios apresentados por Swales (1992), os blocos 

como comunidades discursivas, ou seja, organizações caracterizadas por um conjunto 

de práticas sociais que incluem as relações inter-pessoais com objetivos comuns 

(realização de encontros e festas, adesão de novos integrantes, divulgação do frevo-de-

bloco etc.) e as relações profissionais estabelecidas pelo envolvimento de músicos, 

compositores, costureiras, bordadeiras, artesãos etc., além de estratégias comunicativas 

baseadas numa seleção crescente de gêneros no alcance de seu conjunto de objetivos e 

na prática de seus mecanismos participativos. 

 

     Uma primeira definição de comunidade discursiva que apresentamos aqui é a de 

Kramsch (1998): 

 

“podemos falar em comunidade discursiva para referir os modos comuns de uso da linguagem 

pelos membros de um grupo social com o objetivo de satisfazer suas necessidades sociais. Não 

apenas aspectos gramaticais, lexicais e fonológicos de sua linguagem (por exemplo, a fala 

adolescente, o jargão profissional, a retórica política) os diferenciam de outros, mas também os 

tópicos sobre os quais eles escolhem falar, o modo como apresentam as informações, o tipo de 

interação (...)” (1998:6)  

 

     Segundo essa definição, podemos incluir os blocos como comunidades discursivas se 

considerarmos alguns aspectos relacionados à linguagem comum empregada pelos seus 

membros - pois há um vocabulário específico relacionado ao carnaval pernambucano, 

ao frevo de maneira geral e ao frevo-de-bloco particularmente, apresentado em 

Carvalho, Mota e Barreto (2000) e Mota (2001); ou ainda à satisfação de suas 

necessidades sociais, que são, em resumo, a divulgação e a valorização de sua produção 

artístico-cultural (sua música, sua indumentária, etc.), contribuindo para o 

engrandecimento do carnaval de Pernambuco. 
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     É, entretanto, sobre as considerações de John Swales que nos basearemos, pelo fato 

de que seu trabalho procura enfocar as comunidades discursivas na perspectiva do 

estudo dos gêneros do discurso. Seus estudos sobre gênero estão basicamente situados 

no campo da lingüística aplicada, sobretudo no âmbito dos gêneros acadêmicos. Sua 

definição de comunidade discursiva nos será bastante proveitosa. Situada no contexto 

da etnografia, essa definição enfatiza a importância dos propósitos comunicativos na 

realização dos diversos gêneros textuais. 

 

     Inicialmente, Swales (1992) opõe o conceito de comunidade discursiva ao de 

comunidade de fala. A diferença básica consiste na vinculação daquele à área da 

sociolingüística, enquanto este tem um caráter “sócio-retórico”. Para o autor, uma 

comunidade de fala caracteriza-se pelo fato de os seus integrantes pertencerem à mesma 

“região geográfica” e a comunidade discursiva trata-se de um grupo sócio-retórico 

heterogêneo que compartilha objetivos e interesses ocupacionais ou recreativos” 

(1992:5) 

 

     Como exemplos de comunidades discursivas, Swales refere-se a um grupo 

denominado Círculo de Estudos de Hong Kong, uma rede internacional de pessoas de 

várias profissões e nacionalidades com uma paixão comum pela história filatélica de 

Hong Kong; e também à Associação Audubon, uma entidade que reúne pessoas que se 

ocupam da observação de pássaros. No entanto, ele admite a crítica, formulada por seus 

próprios alunos de pós-graduação, de que tais exemplos implicam “uma disjunção 

radical entre comunidade de fala e comunidade discursiva”. A partir daí, sua posição é a 

de que “a comunidade acadêmica ou outras comunidades discursivas influenciam, 

interagem e contribuem com a comunidade de fala mais ampla” (1992:6) 

 

      Assim, estabelecendo conexões entre as comunidades discursivas, a partir do âmbito 

da universidade, até a comunidade de fala, na esfera mais ampla das cidades, Swales 

alia-se aos seus estudantes, que “vêem na academia círculos concêntricos de co-

participação que se irradiam das especialidades ou escolas para o departamento, para a 

universidade e para a cidade.” (1992:5) 

 

     A interessante conclusão a que o autor chega é a de que “temos cidades 

universitárias (Oxford, Ann Arbor, Madison), cidades esportivas (St. Andrews, 
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Saratoga), cidades políticas (Ottawa, Canberra), cidades religiosas (Meca, Assis), 

cidades pesqueiras, cidades empresariais, e assim por diante”. (1992:5). Será o caso, 

então, de considerar Recife e Olinda como cidades musicais ou cidades culturais, pela 

importância que têm no cenário brasileiro, dada a riqueza do seu carnaval, por exemplo, 

com a presença de várias comunidades discursivas ligadas às diversas tradições 

carnavalescas (blocos, clubes, troças, maracatus, caboclinhos, etc. etc.) 

 

     Swales (1992) estabelece uma série de critérios para a definição de uma comunidade 

discursiva, os quais apresentamos aqui, numa tentativa de enquadrar as particularidades 

dos blocos e de sua organização: 

 

COMUNIDADE DISCURSIVA 

(critérios de definição segundo Swales 1992) 

COMUNIDADE DISCURSIVA DOS 

BLOCOS CARNAVALESCOS LÍRICOS 

 

1) possui um conjunto perceptível de 

objetivos (...) formulados pública e 

explicitamente; 

Realização de encontros, festas (acertos-de-

marcha); congregar membros  (desfilantes, 

simpatizante); desfilar no carnaval; divulgar a 

música dos compositores de frevo-de-bloco 

etc. 

 

 

 

 

 

2) possui mecanismos de intercomunicação 

entre seus membros 

Comunicação freqüente das agremiações com 

seus integrantes através de carta, telefone ou 

internet; há também comunicação entre 

membros de diversas agremiações através dos 

mesmos meios; existe ainda um programa 

semanal na Rádio Universitária FM, O Bloco 

Tá Na Rua, produzido pela radialista Miriam 

Leite, para divulgar a música das agremiações 

e os eventos relacionados aos blocos; desde 

2000, circula em Recife e outras cidades, 

gratuitamente, o jornal O Flabelo – jornal 

informativos dos blocos líricos de 

Pernambuco 

 

 

3) usa mecanismos de participação para uma 

série de propósitos: para promover o 

Fundação do Interblocos (Movimento dos 

Componentes de Blocos Líricos de 

Pernambuco), em 04/09/2004. Seu Estatuto 

prevê, entre outras coisas, a promoção de 



 88

incremento da informação e do feedback; (...) 

para manter os sistemas de crenças e valores 

da comunidade; e para aumentar seu espaço 

profissional 

reuniões de caráter social, desportivo, cultural 

e cívico; apoio e divulgação dos blocos 

pernambucanos, salientando o seu frevo e 

suas orquestras de pau e corda (disponível no 

site www.interblocos.uni.cc) 

4) utiliza uma seleção crescente de gêneros no 

alcance de seu conjunto de objetivos e na 

prática de seus mecanismos participativos 

Fichas de filiação, atas de reunião, panfletos, 

carta oficial, letras de música, notícia de 

jornal etc. 

 

 

5) já adquiriu e ainda continua buscando uma 

terminologia específica 

 

 

 

 

Acerto-de-marcha, flabelo, evolução, 

orquestra de pau-e-corda, etc. Boa parte do 

vocabulário do frevo-de-bloco foi catalogada 

no livro Dicionário do Frevo, lançado pela 

Editora da UFPE como resultado de trabalho 

de pesquisa realizado neste Programa de Pós-

Graduação (Mota 2001). 

 

 

 

 

 

6) possui uma estrutura hierárquica implícita 

ou explícita que orienta os processos de 

admissão e progresso dentro dela 

Definição dessa estrutura hierárquica nos  

estatutos dos blocos. Ver capítulo 4.5 do livro 

Banhistas do Pina – a evolução de um bloco, 

(Lapenda et al.1994), que tem informações 

esclarecedoras acerca da estrutura 

organizacional e da dinâmica social daquela 

agremiação, as quais     podemos tomar como 

parâmetro para os demais blocos. Geralmente, 

essa estrutura compõe-se de presidência, vice-

presidência e diretorias fiscal, social, de 

imprensa, musical etc 

 

      A definição dos blocos líricos enquanto comunidades discursivas é importante, na 

medida em que isso pode facilitar a compreensão dos discursos elaborados através dos 

variados gêneros que circulam no ambiente das agremiações, a partir do conhecimento 

da sua organização e das relações sociais aí estabelecidas. Além disso, o 

reconhecimento dos blocos enquanto comunidades discursivas pode resultar numa 

compreensão mais clara de sua identidade e do seu papel sócio-cultural no panorama 

das manifestações artísticas relacionadas ao carnaval. 
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2.2.8   Discurso persuasivo e propaganda 

 

      Como definimos na introdução deste trabalho, nosso objetivo é propor uma nova 

leitura do frevo-de-bloco. De modo geral considerado como um gênero passadista por 

muitos analistas, foi-se criando um senso comum que vincula o frevo-de-bloco a uma 

atitude saudosista e a um lirismo monocórdio, o que inclusive explicaria a falta de 

inovação do frevo de um modo geral, opinião via de regra apresentada na imprensa. Por 

ocasião do lançamento do CD Recifrevoé, em 1999, com gravações de canções antigas 

ao lado das composições vencedoras do concurso anual promovido pela Prefeitura do 

Recife, publicou-se o seguinte: 

 

“Ouvindo a parte dos compositores novos (depois de um concurso promovido pela PCR), dá 

para arriscar mais um motivo que explica a falta de inovação no frevo. Os novos frevistas 

herdaram o lirismo dos antigos” (Diário de Pernambuco, 20/01/1999) 

 

     Partimos, então, da hipótese de que o frevo-de-bloco na verdade é um gênero 

marcado pela valorização de muitos aspectos da cultura pernambucana. Consideramos, 

ainda, que a organização discursiva de suas letras se dá com base em estratégias da 

linguagem publicitária, o que muito contribui para defini-lo como um forte instrumento 

de propaganda da cultura pernambucana. 

 

      Isso nos permite considerar que o frevo-de-bloco tem ajudado a construir, na música 

popular de carnaval produzida em Pernambuco, um forte sentido de identidade cultural, 

manifestado nas letras de muitas canções produzidas por artistas ligados aos blocos 

carnavalescos líricos, agremiações surgidas no Recife por volta dos anos 20 do século 

passado, e que tiveram um novo impulso a partir da última década, quando foram 

criados inúmeros blocos novos. 

 

     Analisaremos, então, quais as estratégias da linguagem da propaganda presentes nas 

letras que integram o nosso corpus, configurando aí o discurso persuasivo, que tem 

como finalidade a adesão dos leitores/ouvintes aos valores apregoados pelos 

compositores. 

 



 90

      Inicialmente, vale ressaltar que a definição de persuasão será desenvolvida adiante, 

mas deve ser considerada como algo presente não apenas no domínio da propaganda, e 

sim em virtualmente todas as esferas da comunicação. Quanto a isso, Citelli (2004) 

afirma que, de forma bastante generalizada, “é possível afirmar que o elemento 

persuasivo está colado ao discurso como a pele ao corpo.” (2004:6)  

 

     Para Reboul (1998), persuadir equivale a convencer. Posição distinta, e sobre a qual 

nos apoiaremos em nosso desenvolvimento, é defendida por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996), para quem convencer é algo que se define mais pelo “caráter racional da 

adesão”, enquanto que na persuasão o indivíduo “se contenta com razões afetivas e 

pessoais” (1996:30).  

 

     Importa-nos definir também as noções de publicidade e propaganda, embora 

utilizemos em determinados momentos os dois termos indistintamente. De modo geral, 

consideramos, com Carvalho (2003), que o termo propaganda é mais abrangente do que 

o termo publicidade. “O primeiro estaria relacionado à mensagem política, religiosa, 

institucional e comercial, enquanto o segundo seria relativo apenas a mensagens 

comerciais. Apesar de muitas vezes valerem de modo semelhantes, diferenciam-se 

quanto ao universo que exploram”. (2003:10) 

 

      Uma busca das origens do termo propaganda encontra nos dicionários Wahrig, 

alemão, e Webster’s, inglês, a explicação de que o nome foi extraído da Congregatio de 

propaganda fide, congregação criada em 1622, em Roma, com o objetivo de propagar a 

fé, segundo Sandmann (1997:9). Constatada a sua origem na esfera religiosa, podemos 

observar hoje diferenças de compreensão entre algumas línguas. No inglês, por 

exemplo, propaganda é usado exclusivamente para a propagação de idéias, 

especialmente políticas (usa-se advertising para a propaganda comercial ou de 

serviços). Também de acordo com Sandmann, em alemão o termo “Propaganda é mais 

de idéias, sendo que se usa Reklame, empréstimo do francês, para a comercial” 

(1997:10) 

 

     Em português, como já vimos, propaganda é o termo mais abrangente, e o que 

usaremos com maior recorrência. Mas também empregaremos aqui e ali o termo 

publicidade ou a expressão linguagem publicitária. Assumimos aqui tal liberdade por 
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consideramos que, por um lado, nosso trabalho não está situado propriamente num 

plano definido pela propagação de idéias (no sentido de que a mensagem seja elaborada 

segundo esquemas argumentativos típicos da propaganda institucional, ou religiosa, por 

exemplo); nem por outro lado, na esfera das relações comerciais, caracterizadas pela 

publicidade com o objetivo de vender produtos e serviços (embora o universo artístico-

cultural do frevo-de-bloco e dos blocos líricos pressuponha o envolvimento comercial 

entre produtores e consumidores de bens como discos, camisas, fantasias etc., este não 

será o objeto de análise aqui) 

 

 
     Argumentação e Persuasão 

 

     Parece haver uma posição consensual, entre os estudiosos da linguagem da 

propaganda, sobre as suas origens, a partir da retórica clássica. De fato, segundo 

Sandmann, “entendendo-se a retórica como a arte de persuadir, de convencer e de levar 

à ação por meio da palavra, é fácil ver que é esse também o papel da linguagem da 

propaganda” (1997:12). A partir da definição aristotélica dos três gêneros da retórica 

(deliberativo, judiciário e demonstrativo), costuma-se associar o discurso publicitário ao 

primeiro, o deliberativo, pelo qual, segundo Carrascoza (1999), “aconselha-se ou 

desaconselha-se sobre uma questão de interesse particular ou público”; e ao último, o 

demonstrativo (denominado também de epidítico), cuja finalidade essencial, segundo 

Adam e Bonhomme, “consiste em consolidar a adesão a valores compartilhados” 

(2000:118).  Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, “Essa idéia de adesão e de espíritos aos 

quais se dirige um discurso é essencial em todas as teorias antigas da retórica”  (2002:6) 

 

      Embora não seja fácil estabelecer a distinção entre argumentação e persuasão, dois 

processos que de alguma forma se imbricam na linguagem da propaganda, tentamos 

apontar alguns traços característicos de cada um, para salientar que o objetivo de nosso 

trabalho será analisar os recursos e estratégias lingüísticas que configuram a persuasão 

na elaboração das letras do frevo-de-bloco. 

 

     Farias (1996) distingue a argumentação por “se inscrever numa intenção racionalista 

e se prestar ao raciocínio que é marcado por uma lógica e um princípio de não 
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contradição.” (1996:122) Ela então descreve todo um esquema retórico de 

desenvolvimento da argumentação, segundo o qual 

 

 “torna-se necessário que haja uma idéia a respeito do mundo (opinião), que faça com que 

alguém se questione quanto a sua legitimidade; um individuo que se comprometa em relação a 

este questionamento ou convicção (sujeito-argumentante), e que desenvolva um raciocínio para 

tentar estabelecer esta opinião; um outro individuo (sujeito-meta) que constitua o alvo da 

argumentação e a quem esta opinião, questionamento e verdade sejam dirigidos.”(1996:122) 

 

     A persuasão, por outro lado, “tem um caráter mais subjetivo e intemporal: busca 

atingir a vontade e o sentimento do interlocutor”, segundo Carrascoza (1999), para 

quem “persuadir é domínio do emotivo” (1999:17). Não se trata, obviamente, de uma 

exclusividade da linguagem da propaganda, mas está presente em todo ato 

comunicativo. De acordo com Fiorin, “A finalidade última de todo ato de comunicação 

não é informar, mas é persuadir o outro a aceitar o que está sendo comunicado.(...) A 

linguagem é sempre comunicação (e, portanto, persuasão), mas ela o é na medida em 

que é produção de sentido”  (Fiorin 1997) 

 

     A distinção entre argumentar e persuadir tomada com base no caráter mais racional 

daquele, em oposição a uma maior subjetividade deste, pode ser encontrada na definição 

dos termos convencer e persuadir, assim apresentada por Perelman e Olbrechts-Tyteca : 

“para quem está preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais do que 

persuadir.”  Citando Dumas (G.Dumas, in Traité de Psychologie, 1924), acrescentam 

que “na persuasão, o indivíduo ‘se contenta com razões afetivas e pessoais’ ” (2002:30) 

 

     Adam e Bonhomme relacionam a linguagem publicitária a “duas grandes funções da 

linguagem – construir uma representação discursiva (descrever) e argumentar” 

(2000:119), relacionando a primeira função (descrever) ao gênero epidítico e a segunda 

(argumentar) ao deliberativo. 

 

     Apresentada a distinção entre argumentação e persuasão, para esclarecer que 

enfocaremos a segunda, teceremos a seguir algumas considerações gerais acerca dos 
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dois gêneros da retórica sobre os quais se estabelecem os fundamentos da linguagem da 

propaganda. 

 

 

    O  gênero demonstrativo  

 

      O elogio e a exaltação (dirigidos a uma pessoa ou uma cidade, por exemplo), por um 

lado, e o vitupério e a desqualificação, por outro, constituem os traços característicos do 

gênero demonstrativo (também chamado de epidítico). Considerando a finalidade 

específica de cada um dos três gêneros da Retórica, Aristóteles afirma que, “quando se 

louva ou se censura, as referências são feitas ao belo ou ao feio” (Livro Primeiro, cap. 

III, p.39).  Há um consenso entre os estudiosos em considerar o demonstrativo um 

gênero que não é tão diretamente argumentativo como os outros dois (o judicial e o 

deliberativo), no sentido de que, em geral, compreende o discurso sobre matérias que 

não se afiguram polêmicas ou controversas, ou às quais ninguém se opõe. Em resumo, 

segundo Adam e Bonhomme, considera-se que “no epidítico, o orador está sozinho 

diante de um público que não tem nada melhor a fazer senão aplaudir”  (2000: 116). 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ainda assinalam que 

 

      “a maioria das obras-primas de eloqüência escolar [...] constituíam discursos do gênero 

epidítico [...] Que se tratasse de um elogio fúnebre ou do elogio de uma cidade diante de seus 

habitantes, de um tema desprovido de atualidade, tal como a exaltação de uma virtude ou de 

uma divindade, os ouvintes nele só representavam, segundo os teóricos, o papel de espectadores 

(...) Tais discursos formavam aliás uma atração de escol nas festas que reuniam periodicamente 

os habitantes de uma cidade ou de várias cidades-estados” (2002: 54) 

 

     Por ter sido considerado uma espécie de forma menos prestigiada de eloqüência, que 

se baseava na exaltação a fatos incontestes, o gênero demonstrativo foi sendo preterido 

pelos romanos, que preferiam ocupar-se com o desenvolvimento dos outros dois 

gêneros, considerados como pertencentes à eloqüência prática. Assim, enquanto os 

gêneros deliberativo e judiciário se espraiavam pela filosofia e pela dialética, o gênero 

demonstrativo foi englobado pela prosa literária. É mais uma vez Perelman e Olbrechts-

Tyteca quem observam que o gênero demonstrativo é o único que “imediatamente faz 
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pensar na literatura, o único que poderíamos comparar com o libreto de uma cantata”  

(2002:57) 

 

      Considerando-se, a propósito, a relação entre propaganda (baseada no gênero 

demonstrativo) e música, segundo Adam e Bonhomme os vínculos são bastante antigos, 

remontando ao século VIII a.C., na China, onde “floresceu nos mercados um anúncio 

musical tocado por flautistas” (2000:13). Em nosso contexto imediato, observando a 

utilização do frevo na propaganda, na televisão e no rádio, pode-se verificar que é um 

gênero musical de destaque (em suas três modalidades: frevo-de-bloco, frevo-de-rua e 

fevo-canção), ao lado do maracatu, na propaganda institucional para divulgação do 

potencial turístico do Estado de Pernambuco, incluindo-se, obviamente, a festa do 

carnaval. 

 

     Essas considerações sobre o gênero demonstrativo nos permitem justificar o enfoque 

teórico-metodológico que adotamos para a análise empreendida, baseado nas 

características da linguagem persuasiva apontadas acima. Embora não constituam peças 

publicitárias, os textos do corpus selecionado oferecem muitos exemplos de estratégias 

e recursos da linguagem publicitária. Trata-se de um conjunto de textos que, situados na 

esfera da produção artística, pertencem ao domínio do emotivo.   

 

     De toda forma, ressalta-se a força do gênero demonstrativo no fato de que o discurso 

é elaborado com vistas a ampliar a intensidade da adesão a certos valores, sendo por 

isso considerado por Perelman e Olbrechts-Tyteca como “uma parte central da arte de 

persuadir” (2002:54). Levando-se em conta o desenvolvimento do discurso epidítico 

com vistas ao enaltecimento de valores representativos de determinada cultura ou 

sociedade, podemos considerar o carnaval como ocasião propícia à propagação desses 

valores, através de variados gêneros do discurso, dentre os quais se incluem as letras do 

frevo-de-bloco como exemplo claro.  Quanto a isso, Perelman e Olbrechts-Tyteca 

salientam que 

 

    “Toda sociedade que preza seus valores próprios tem, portanto, de favorecer as ocasiões que 

permitem aos discursos epidícticos se reproduzirem num ritmo regular: cerimônias em 
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comemoração de fatos que interessam ao país, ofícios religiosos, elogios aos desaparecidos e 

outras manifestações que servem à comunhão dos espíritos.”  (2000:61) 

 

       O frevo-de-bloco surge, portanto, no multifacetado conjunto de manifestações da 

maior festa popular do Brasil, como elemento identificador da cultura pernambucana, 

seja por sua vinculação ao bloco lírico (conjunto de indivíduos trajando fantasias, que 

desfilam ao som de uma orquestra de pau-e-corda e de um coral feminino, fazendo 

evoluções típicas), seja pela organização discursiva de suas letras, que visa à exaltação 

de valores culturais significativos do próprio carnaval pernambucano. 

 

 

     O Gênero Deliberativo 

 
     De modo geral, o gênero deliberativo é apontado como aquele em que o orador 

aconselha ou desaconselha, “quer se delibere sobre uma questão de interesse particular, 

quer se fale perante o povo acerca de questões de interesse público” (Aristóteles, Arte 

Retórica, Livro Primeiro, cap. III, p.39). 

 

     Partindo da noção de que o intuito da propaganda é aconselhar o público a julgar 

favoravelmente uma marca, um produto, uma instituição, etc., alguns autores - a 

exemplo de Carrascoza (1999) -, apontam o gênero deliberativo como gênero 

“dominante na trama do texto” [grifo do autor] (1999:26). No entanto, posição mais 

recorrente, com a qual nos aliamos neste trabalho, é considerar que os gêneros 

demonstrativo e deliberativo se imbricam na linguagem da propaganda.  

 

     A similitude entre os dois gêneros é constatada por Aristóteles, ao definir que a 

finalidade de cada homem em particular e todos os homens em comum é a felicidade, 

“para cuja consecução buscam certas coisas e evitam outras”.  Para o filósofo, 

 

 “todas as discussões tendentes a aconselhar ou desaconselhar giram em torno da felicidade [...] 

Daí, a necessidade de fazer tudo o que traz a felicidade [...] ao passo que se deve evitar fazer o 

que a destrói ou corrompe ou que suscita um estado contrário. Admitamos,pois, ser a felicidade 

um êxito que corre a par com a virtude” (Aristóteles, Arte Retórica,  Livro Primeiro, cap. V, 

p.45)      
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    A virtude é, assim, o ponto comum para onde converge o discurso tanto no gênero 

epidítico como no gênero deliberativo, embora sejam distintos os objetivos em cada um. 

Se no primeiro busca-se enaltecê-la, no segundo aconselha-se uma platéia quanto aos 

caminhos para encontrá-la. Sobre o gênero deliberativo, Aristóteles afirma ainda que   

 

 “O fim proposto àquele que aconselha é o útil [...] Enfim, o útil é o bem. Sendo assim, devemos 

tomar os elementos do bem e do útil em geral.[...] As virtudes são necessariamente um bem [...] 

O prazer é também necessariamente um bem, porque todos os seres animados o procuram 

naturalmente. Por conseguinte, as coisas agradáveis e belas são necessariamente boas”  

(Aristóteles, Arte Retórica, Livro Primeiro cap. VI, p.49), 

 

     Para Adam e Bonhomme, o gênero deliberativo é incorporado pela linguagem 

publicitária na medida em que “a descrição de um objeto publicitário o constitui em 

objeto de valor, não apenas agradável e preferível aos demais, mas ainda um BEM 

produtor de prazer.” (2000:116) 
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3. METODOLOGIA 
 
 
 
 
     3.1 Delimitação do corpus 
 

     O corpus da pesquisa é composto de letras de canção do gênero frevo-de-bloco. 

Selecionamos canções gravadas (em LP ou CD) a partir de 1973. O ano de 1973 foi 

tomado como referência pelo fato de ser o ano de fundação do Bloco da Saudade, 

agremiação considerada como representativa da segunda geração de blocos líricos, 

segundo propusemos em outro lugar (Vila Nova 2003). Pretendemos, assim, ressaltar a 

importância dessa agremiação para o ressurgimento dos blocos líricos. 

 

     Segundo Bezerra e Victor (2006), a formação do Bloco da Saudade deu-se “dentro 

de um processo de aprendizagem. Envolveu um movimento coletivo de descoberta do 

que significava e do que era desfilar em um bloco carnavalesco” (2006:32). Constatava-

se, de fato, certa decadência desse tipo de agremiação carnavalesca, desde o final da 

década de 50. Isso pode ser observado nas letras de algumas canções, que, a exemplo de 

Valores do Passado, reverenciam o carnaval de épocas passadas. Evocação nº1 (Nelson 

Fereira), de 1957, e Relembrando o Passado (João Santiago), de 1958, são alguns 

exemplos. 

 

     Assim, realizando o sonho de Edgard Moraes de ver uma agremiação que revivesse 

os velhos carnavais, o Bloco da Saudade reinaugura a tradição dos blocos líricos no 

carnaval pernambucano, até então resumida à participação de algumas agremiações 

filiadas à Federação Carnavalesca4 nos desfiles oficiais da entidade. 

 

     A partir da fundação do Bloco da Saudade, tem início uma segunda geração de 

blocos, entre os anos setenta e oitenta do século XX, com o surgimento dos blocos Flor 

da Lira de Olinda (1975), Pierrots de São José (1978) e das Ilusões (1985). É, no 

entanto, a partir dos anos 90 que se dá o crescimento expressivo do número de 

agremiações, não apenas em Recife e Olinda, mas também em outras cidades. Desde 
                                                 
4 Em LAPENDA, BARRETO e SANTOS (1994), encontramos alguns blocos filiados à Federação: BCM 
Flor da Lira, BCM Pirilampos de Tejipíó, BCM Flor da Magnólia, BCM Madeira do Rosarinho, BCM 
Banhistas do Pina, BCM Batutas de São José, BCM Inocentes do Rosarinho, BCM Apois Fum 
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então, contam-se mais de duas dezenas de agremiações, a maioria delas com repertório 

próprio de novas canções executadas em seus acertos-de-marcha (festas que ocorrem 

antes do carnaval) e desfiles de rua. Alguns desses blocos já têm registrada em disco 

parte dessa produção. 

 

     Do período de 32 anos (de 1973 a 2006) definidos como referência para nossa 

análise, selecionamos uma amostra de 56 (cinqüenta e seis) canções, extraídas das 

fontes de pesquisa discográfica (v. anexo I), que incluem: 

 

• coletâneas e discos “oficiais”, ou seja, obras contendo, respectivamente, 

gravações de frevos-de-bloco juntamente com outros gêneros e obras contendo 

músicas vencedoras dos concurso oficial realizado anualmente pela Prefeitura;  

• discos autorais, ou seja, obras contendo gravações de um mesmo compositor;  

• discos de agremiações, ou seja, obras lançadas pelos blocos. 

 

      A escolha desse critério foi baseada na convicção de que ele possibilitará a reunião 

de um significativo conjunto de letras, contemplando um número razoável de autores e 

agremiações. 

 

 

3.2 Procedimentos de análise 
 

     Para fins de análise, procedemos ao isolamento das letras das canções escolhidas. 

Portanto, não serão tratadas categorias musicais como, por exemplo, andamento (que 

determina a aceleração/desaceleração na execução do intérprete), tessitura e desenho 

melódico (que correspondem à extensão das notas na partitura musical, definida pela 

tonalidade). A decisão se justifica porque o nosso objetivo aqui não é empreender uma 

análise intersemiótica do corpus, e sim uma análise dos elementos lingüístico-

discursivos que configuram estratégias de persuasão. O foco de análise do trabalho são, 

portanto, os aspectos enunciativos que determinam a construção do sentido nas letras 

estudadas.  
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     Definido o recorte metodológico, são necessárias algumas considerações gerais sobre 

a estrutura musical do frevo de bloco, em termos formais, já que é sobre essa estrutura 

que se explicitam os propósitos comunicativos das letras. De forma geral, o frevo-de-

bloco tem uma estrutura bastante rígida, assim definida: apito de alerta do maestro; 

acorde inicial executado pela orquestra; introdução instrumental e melodia, cantada por 

coro de vozes femininas (grosso modo, a melodia é dividida em duas partes, sendo uma 

delas o refrão). Eventualmente, observam-se algumas variações dessa estrutura formal, 

mas em grande parte das gravações verifica-se o que Antônio José Madureira, fundador 

e primeiro diretor musical do Bloco da Saudade, descreve abaixo: 

   

    “O diretor de orquestra dá o sinal de alerta aos músicos e ao coral com o apito (...) A 

orquestra ataca o acorde inicial, o surdo, com uma única pancada forte, serve de guia para o 

andamento da composição a ser tocada. A introdução, feita em uníssono por todos, tem um 

caráter animado, impulsivo, lembrando de perto o espírito do frevo que, em seguida, irá 

contrastar com a linha melódica cantada, mais sóbria, quase sempre em tom menor.” 

(Madureira 1980, apresentação do LP Frevo de Bloco) 

 

       É sobre essa estrutura, portanto, que analisaremos os elementos lingüísticos das 

letras, para mostrar que sua organização discursiva é marcada por estratégias da 

linguagem publicitária, o que muito contribui para identificar o frevo-de-bloco como um 

forte elemento de propaganda da cultura pernambucana. Tomaremos como base do 

nosso referencial metodológico a proposta de Thompson (1995), que aborda as 

manifestações culturais enquanto formas simbólicas em contextos estruturados. 

Definimos então o frevo-de-bloco como uma forma simbólica de forte valor identitário 

no âmbito das manifestações culturais do carnaval pernambucano, compreendendo a 

noção de formas simbólicas como “uma ampla variedade de fenômenos significativos, 

desde ações, gestos e rituais até manifestações verbais, textos, programas de televisão e 

obras de arte”, segundo Thompson. (1995:183) 

 

      Trata-se de uma proposta por ele denominada “Hermenêutica de Profundidade”, que 

privilegia um olhar interpretativo articulado em três fases ou procedimentos principais, 

de acordo com a figura abaixo: 
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Hermenêutica da                                                                Interpretação da Doxa                    
Vida Quotidiana    
 
                                                                                                             Situações espaço-temporais  
                                                           Análise                      Campos de interação 
                                                                      Sócio-histórica               Instituições sociais 
                                                                                                             Estrutura social 
                                                                                                             Meios técnicos de transmissão 
 
 
                                                                                                             
Referencial Metodológico                                                                   Análise semiótica 
Da Hermenêutica de                                        Análise Formal           Análise da conversação 
Profundidade                                                    ou Discursiva             Análise sintática 
                                                                                                             Análise narrativa 
                                                                                                             Análise argumentativa 
 
 
 
                                                                         Interpretação / 
                                                                          Re-interpretação 

                                                                              (in Thompson 1995: 365) 

       Segundo o autor, esse referencial metodológico põe em evidência o papel da 

interpretação, a partir da tradição hermenêutica e seus desenvolvimentos, sobretudo com 

base no trabalho dos filósofos hermeneutas dos séculos XIX e XX, como Dilthey, 

Heidegger, Gadamer e Ricoeur, pensadores que, de acordo com Thompson, “nos 

lembram, em primeiro lugar, que o estudo das formas simbólicas é fundamentalmente e 

inevitavelmente um problema de compreensão e interpretação.” [grifo do autor] 

(1995:357). 

 

       Tal referencial metodológico compreende uma posição crítica quanto à forte 

herança positivista do século XIX nas ciências sociais e em outras disciplinas 

relacionadas com as formas simbólicas, freqüentemente tomadas como se fossem 

objetos naturais, passíveis de vários tipos de análise formal, estatística e objetiva. Mas a 

proposta de Thompson não é a exclusão radical desse tipo de enfoque, considerado 

válido e até mesmo vital na análise social, e sim a percepção de que a análise da cultura 

pode reunir diferentes enfoques, “inter-relacionados de uma maneira sistemática, 

combinados dentro de um movimento de pensamento coerente, que iluminará diferentes 

aspectos desses fenômenos multifacetados” (1995:356) 
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       Compreendemos a proposta de Thompson como uma possibilidade de articular a 

análise discursiva com uma análise sócio-histórica que leve em conta as condições 

sociais e históricas específicas de produção e transmissão das formas simbólicas. Afinal, 

segundo ele, “os processos de compreensão e interpretação devem ser vistos, pois, não 

como uma dimensão metodológica que exclua radicalmente uma análise formal ou 

objetiva, mas antes como uma dimensão que é ao mesmo tempo complementar e 

indispensável a eles” (1995:358) 

 

     O percurso metodológico traçado aqui parece-nos coerente com a posição de 

estudiosos da cultura que chamam a atenção para a parcialidade das análises formais, se 

desarticuladas de outros enfoques teóricos. É assim que Vannucchi (2002), por 

exemplo, se posiciona, ao argumentar que 

 

  “em qualquer discussão sobre cultura brasileira, importa deixar claro que ela não é um artefato 

pronto de exposição, arquivo, biblioteca ou museu, nem muito menos reino particular de 

especialistas. O que o intelectual – o especialista, se se quiser – pode proporcionar é o seu labor 

de pesquisa e até mesmo de interpretação, mas condicionado ao crivo de uma análise objetiva, 

de foco multidisciplinar”  (2002:56)  

 

     A elaboração desse referencial metodológico parte da distinção fundamental entre a 

investigação e a interpretação no campo das ciências naturais, por um lado e, por outro, 

no campo das ciências sociais. Nesta, “o objeto de nossas investigações é, ele mesmo, 

um território pré-interpretado” [grifo do autor] (Thompson 1995:359), o que equivale 

dizer que, ao procurarmos interpretar uma forma simbólica, por exemplo, estamos 

procurando interpretar um objeto que pode ser, ele mesmo, uma interpretação. Em 

suma, a hermenêutica propõe, segundo Thompson, que o mundo sócio-histórico não é 

apenas um campo-objeto de investigação; ele é também um campo-sujeito, construído 

por indivíduos constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, 

“em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor” (1995:358). 

Uma observação importante, que dá conta dessa dimensão interpretativa, é a de que 

 

     “os sujeitos que constituem o campo-sujeito-objeto são, como os próprios analistas sociais, 

sujeitos capazes de compreender, de refletir e de agir fundamentalmente nessa compreensão e 

reflexão.” [grifo do autor] (1995:359) 
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    Aqui nos deparamos com mais uma diferença fundamental entre a investigação social 

e a investigação no campo das ciências sociais. Trata-se da possibilidade de apropriação 

dos resultados da pesquisa social, pelos sujeitos que constituem o campo subjetivo-

objetivo sobre o qual esses resultados são formulados, algo que não encontra paralelo 

nas ciências naturais. Thompson denomina esse fenômeno de “relação de apropriação 

potencial”, em que os resultados de determinada investigação se colocam numa posição 

de retroalimentação potencial para com o próprio campo sujeito-objeto. Ele afirma 

ainda que isso não deve ser visto como um problema indesejável para a pesquisa, mas 

como uma condição de possibilidade (1995:360, grifo do autor) do tipo de conhecimento 

que pode ser conseguido na esfera sócio-histórica. 

 

     O ponto de partida para o desenvolvimento da pesquisa, segundo as orientações 

metodológicas da Hermenêutica de Profundidade, é o que Thompson denomina de 

interpretação da doxa, ou seja, “uma interpretação das opiniões, crenças e 

compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo 

social.” (1995:364). Trata-se de um estágio preliminar da investigação, ou um momento 

etnográfico indispensável ao enfoque da Hermenêutica de Profundidade, que pode ser 

empreendido por meio de entrevistas, observação participante e outros tipos de pesquisa 

etnográfica, a fim de evitar um problema comum, a saber: 

 

      “Muitas vezes as formas simbólicas são analisadas separadamente dos contextos em que 

elas são produzidas e recebidas pelas pessoas que rotineiramente dão sentido a essas formas e as 

integram a outros aspectos de suas vidas.” (1995:364) 

 

     Negligenciar esses contextos da vida quotidiana é, segundo o autor, simplesmente 

ignorar uma condição hermenêutica fundamental, a de que o campo-objeto de nossa 

investigação é também um campo-sujeito em que as formas simbólicas são pré-

interpretadas pelos sujeitos que constituem esse campo. 

 

     Considerar a vivência dentro de uma agremiação carnavalesca numa dimensão 

quotidiana pode não parecer muito pertinente, dada a vinculação da entidade a um 

período específico do calendário, o período do carnaval. No entanto, a dinâmica das 
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relações estabelecidas no interior desses grupos nos aponta para a compreensão de que 

os vínculos pessoais, afetivos ou profissionais dos seus integrantes são mantidos durante 

o ano inteiro. Abordando esse aspecto da vida social no interior do Bloco da Saudade, 

Amílcar e Victor (2006) ressaltam que 

 

“O Bloco institui-se como referência importante no cotidiano dos seus membros. É uma 

diversão que ‘não acaba’ com a sazonalidade os dias de Momo. O Bloco ‘anima’ e confere 

sentido à vida durante ‘o ano inteiro’  “ [grifo dos autores] (2006:71) 

 

     Para cumprir esse estágio fundamental, realizamos entrevistas baseadas em duas 

perguntas dirigidas a pessoas ligadas ao universo dos blocos carnavalescos líricos e ao 

frevo-de-bloco especificamente. Com o objetivo de verificar como a forma simbólica 

que estudamos aqui (o frevo-de-bloco) é compreendida e interpretada por compositores 

e por integrantes das agremiações, indagamos o seguinte:  

 
  1.Você acha que o frevo-de-bloco é um gênero musical caracterizado pela exaltação e  
      divulgação da cultura de Pernambuco ? Por quê ? 
 
  2. É possível identificar isso nas letras das canções ? Em caso afirmativo, você pode    
      dar algum exemplo ? 
 

     Como se pode observar na figura acima, o referencial metodológico da 

Hermenêutica de Profundidade compreende três fases ou procedimentos principais, que 

não devem ser consideradas como “estágios separados de um método seqüencial, mas 

antes como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo” 

(1995: 365)  

 

     Assim, relativamente à primeira fase, denominada de Análise Sócio-Histórica, 

buscamos contemplar os aspectos sócio-históricos pertinentes ao frevo-de-bloco, 

levando em consideração as situações espaço-temporais que marcam historicamente a 

sua produção, assim como as particularidades do bloco carnavalesco lírico, organização 

social a que o gênero musical está intrinsecamente vinculado. 

     

      Na Análise Formal ou Discursiva, buscamos observar as estratégias que 

caracterizam o discurso persuasivo nas letras dos frevo-de-bloco, estudadas sob o 

enfoque da linguagem da propaganda. Trata-se de uma análise lingüística baseada nas 
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considerações aristotélicas sobre os gêneros retóricos, particularmente os gêneros 

epidítico e deliberativo, que constituem os fundamentos da linguagem da propaganda 

(Carrascoza 1999; Adam e Bonhomme 2000). Apontaremos nas letras que constituem o 

nosso corpus o seguinte: 1) estratégias de nomeação, amplificação, qualificação e 

exaltação; 2) figuras de linguagem; e 3) relações temporais. 

 

     Thompson argumenta que, embora as instâncias do discurso presentes nas formas 

simbólicas sejam sempre situadas em circunstâncias sócio-históricas particulares, suas 

características e relações estruturais, ou seja, sua organização interna, podem ser 

analisadas formalmente através de vários métodos possíveis dentro do que ele chama 

análise discursiva (por exemplo, a análise da conversação ou a análise da estrutura 

narrativa). O autor usa o temo discurso, de modo geral, para se referir “às instâncias de 

comunicação correntemente presentes” [grifo do autor] (1995:371), e aponta como 

exemplos de objetos da análise discursiva “casos concretos da comunicação do dia-a-

dia, uma conversação entre amigos, uma interação na sala de aula, um editorial 

jornalístico, um programa de televisão.” (1995:371). 

 

      Optamos por uma concepção de discurso mais estreita e teoricamente mais 

consistente quanto às orientações tomadas pela Lingüística em direção às abordagens 

que vão além do sistema, contemplando uma dimensão social e cultural que é para nós 

fundamental para a compreensão dos fenômenos lingüísticos. Trata-se da noção de 

discurso assim definida por Norman Fairclough : 

 

     “Ao usar o termo ‘discurso’, proponho considerar o uso da linguagem como forma de prática 

social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. [...] um 

modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre 

os outros” (2001:90) 

 

     A última fase apontada por Thompson, a fase de Interpretação / Re-interpretação, 

será contemplada ao longo da análise do corpus, bem como nas considerações da 

conclusão deste trabalho. Para Thompson, essa etapa é um complemento necessário à 

análise formal ou discursiva. Segundo ele, “a interpretação implica um movimento novo 

de pensamento, ela procede por síntese, por construção criativa de possíveis 
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significados” (1995:375), mediada pelos métodos de análise sócio-histórica e pelos 

métodos de análise discursiva. 

 

     A interpretação é, assim, a contribuição do analista para a soma dos saberes 

disponíveis acerca de determinado objeto de análise. Mas, na verdade, o processo de 

interpretação, que se dá num campo-sujeito-objeto de investigção, é simultaneamente 

um processo de reinterpretação, considerando que as formas simbólicas já são elas 

mesmas interpretadas pelos sujeitos que constituem o mundo social.   

 

     Daí advém a possibilidade de conflito e divergências que podem surgir, segundo 

Thompson, “não simplesmente entre as interpretações divergentes de analistas que 

empregam técnicas diferentes, mas também entre uma interpretação mediada pelo 

enfoque da HP de um lado, e as maneiras em que as formas simbólicas são interpretadas 

pelos sujeitos que constituem o mundo sócio-histórico, de outro.” (1995:376) 

 

     Aqui, buscaremos dar nossa contribuição, aberta à discussão e às possibilidades de 

reinterpretação. Nosso intento é propor uma leitura nova do frevo-de-bloco, apontando 

em sua organização lingüístico-discursiva um efeito de sentido que talvez ainda não 

tenha sido percebido por muitas pessoas, e que nos permite reconhecer esse gênero 

como uma forma simbólica com forte caráter de propaganda dos nossos valores e de 

exaltação às nossas manifestações culturais. 
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4. ENTREVISTAS 
 

 

4.1  A voz de quem faz 
 

   Como primeira etapa definida na metodologia do trabalho, segundo proposta de 

Thompson (1998), realizamos entrevistas com indivíduos relacionados à vida sócio-

cultural dos blocos a carnavalescos. Trata-se, de acordo com o referencial teórico da 

Hermenêutica de Profundidade, de um estágio fundamental da pesquisa, denominado de 

hermenêutica da vida quotidiana, em que se propõe a interpretação da doxa, ou seja, 

uma interpretação das opiniões, crenças e compreensões que são sustentadas e 

partilhadas pelas pessoas que produzem ou recebem as formas simbólicas no decurso de 

suas vidas quotidianas. 

 

     Buscamos, pois, identificar a posição desses indivíduos quanto à principal hipótese 

levantada neste trabalho, resumida em duas perguntas. Indagamos, pois, a compositores 

de frevo-de-bloco e a pessoas ligadas aos blocos carnavalescos líricos (foliões e 

dirigentes de agremiações): 

 

1.Você acha que o frevo-de-bloco é um gênero musical caracterizado pela 
exaltação e divulgação da cultura de Pernambuco ? Por quê ? 
 
  2. É possível identificar isso nas letras das canções ? Em caso afirmativo, 
você pode dar algum exemplo ? 

 
 

     Segundo Thompson (1998), tal procedimento é imprescindível porque a análise das 

formas simbólicas não pode ocorrer “separadamente dos contextos em que elas são 

produzidas e recebidas pelas pessoas que rotineiramente dão sentido a essas formas” 

(1998:364), sob pena de se desconsiderar uma condição hermenêutica fundamental da 

pesquisa sócio-histórica, a de que “o campo-objeto de nossa investigação é também um 

campo-sujeito em que as formas simbólicas são pré-interpretadas pelos sujeitos que 

constituem esse campo.” (1998:364) 
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     Assim, propusemos as perguntas acima como meio de obter dos informantes dados 

que nos permitam constatar se há ou não uma compreensão do frevo-de-bloco enquanto 

forma simbólica elaborada discursivamente com vistas à propagação de valores 

culturais pernambucanos. 

 

            A pesquisa foi feita pela Internet, no mês de fevereiro de 2006. As perguntas 

foram enviadas a 15 (quinze) pessoas, das quais 7 (sete) responderam. Abaixo, fazemos 

a transcrição das respostas. Não repetimos as perguntas antes de cada resposta. Observe-

se que alguns informantes optaram por responder as duas perguntas em um único bloco, 

em que justifica sua posição e apresenta exemplos.  Outros preferiram separar a sua 

resposta em duas partes (algumas vezes numerando-as), respectivamente às perguntas 

formuladas : 

 

1. RESPOSTA DE AIRTON RODRIGUES (compositor)  

            (recebida em 20/03/2006) 

      

     Consta que no gênero musical denominado frevo, contam-se três categorias com 

características próprias, a saber: – de rua ( instrumental ), canção ( instrumental e voz ) e 

de bloco ( instrumental de pau e cordas e coral ). 

     Ainda que essa classificação tivesse reconhecimento da própria Federação 

Carnavalesca de Pernambuco a partir de 1935, houve quem dela discordasse, como 

Edgar Moraes, cujas composições receberam do próprio autor a titulação rítmica de 

marcha de bloco, ao invés de frevo de bloco. Alio-me a Edgar Moraes.  

Pois o que cantam os Blocos não constitui música fervente, que eletriza, quase sempre 

satiriza e presta-se a um bailado esfuziante. Diferentemente, as marchas de bloco 

obedecem a um andamento suave que sugere e propicia, no dizer de Bráulio de Castro e 

Dimas Sedícias, que se dance arrastando os pés. 

     São essas marchas canções de temática diversa, quase sempre romântica, saudosista 

e muitas vezes de realce dos próprios valores do Bloco, algo como se a agremiação se 

quedasse a olhar o próprio umbigo, se tivesse um.  

     Mesmo que nesses agrupamentos de foliões se cante marchas de autores diversos 

dedicadas a agremiações co-irmãs, cuidam os Blocos de construir o próprio repertório, 

verdadeiro patrimônio de sua história carnavalesca. Nesse sentido, assemelham-se os 
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Blocos pernambucanos aos Grêmios Recreativos e Escolas de Samba cariocas, com 

seus relicários culturais de sambas exaltação e enredo e suas alas de compositores.  

     As marchas de bloco são indubitavelmente as carteiras de identidade dos blocos 

carnavalescos mistos/líricos. Em si, já a partir da sua apresentação melódica, são 

músicas marcadas  com   um   estilo   característico,    assim: – “ O apito tocou, o 

acorde soou, a orquestra vai tocar a introdução ”   ( Evocação nº 2, de Nelson Ferreira 

e Osvaldo Santiago ). 

      Também proclamam as cores da agremiação, revelando-as:  – “ Vermelho e branco 

é mais um bloco a desfilar ” ( Hino do BCL Cordas e Retalhos, de Conceição Rocha );  

proferem destaque de participantes: -  “ Com Edite no cordão seremos campeões ”, ou 

simpatizantes: - “ O Cônsul Morin está contente, vai à França levar o Inocentes ” ( 

Edite no cordão e Inocentes em Paris, de João Santiago, dos repertórios do BCM 

Batutas de São José e BCM Inocentes do Rosarinho, respectivamente ). 

      Ainda realçam a própria existência do Bloco, exaltando-o: - “  Nós somos Madeira 

de lei que o cupim não rói ” ( Madeira que o cupim não rói, de Capiba, do repertório do 

BCM Madeira do Rosarinho ); mostrando coragem e denodo: - “ Sou Rebelde e não 

temo a ninguém, quem quiser venha ver como é que brincamos o carnaval ” ( A 

verdade é essa, de Edgar Moraes, do repertório do BCM Rebeldes Imperial ”. 

     Não bastassem todas essas peculiaridades, vale atentar que as marchas de bloco 

prestam-se como hino – primeira música a ser cantada – a  levantar  o ânimo do folião 

simpatizante: - “ Bloco das Flores por onde passa, semeia tanta graça ao som de 

lindas canções...”; e como aviso de regresso, despedida,   última  música  da 

apresentação, fim da jornada:   –    “ Adeus oh! minha gente, o Bloco vai embora... ” ( 

Marcha da Folia e Despedida, de Raul Moraes, hino e regresso do repertório do Bloco 

das Flores ). 

     Por essas razões, temos a marcha de bloco como um gênero musical caracterizado 

pela exaltação e divulgação da cultura de Pernambuco. 

 

 

2. RESPOSTA DE GETÚLIO CAVALCANTI (compositor)   

     (recebida em 22/03/2006) 

 

     A minha resposta é sim. O motivo principal desta afirmativa  baseia-se no fato de 

que o referido gênero nasceu em Pernambuco e nele continuou sem atravessar 
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fronteiras. Desde os primeiros blocos, áurea época capitaneada por Raul Moraes, os 

letristas aproveitavam os motivos relacionados ao dia-a-dia das agremiações, as brigas 

intestinas e as figuras expressivas do movimento carnavalesco, para suas homenagens 

ou críticas salutares dependendo da situação. 

 

     Atualmente, motivados pelo espírito lírico tendo como figura maior o Bloco da 

Saudade, os compositores estão cada vez mais tratando de temas sentimentais, onde o 

amor perdido e as novas paixões passaram a merecer maior destaque nos versos 

apaixonados desses sagrados menestréis de cetim. 

  

Exemplo: MADEIRA QUE CUPIM NÃO ROI - De Capiba. "Queiram ou não queiram 

os juízes, o nosso bloco é de fato campeão" 

               ÚLTIMO REGRESSO - De Getúlio Cavalcanti "Dizendo bem, que o Recife 

tem. O carnaval melhor do meu Brasil" 

               FLABELO DAS ILUSÕES - De Heleno Ramalho "Chora bandolim, chora 

violão. O meu coração é assim" 

                

 

3. RESPOSTA DE INALDO MOREIRA (compositor)  (recebida em 22/03/2006) 

 

     Acho que não. O frevo de bloco exalta o amor, a saudade e temas líricos  

em geral. Talvez algum fale enaltecendo a cultura pernambucana. No  

último regresso de Getúlio, ele diz que nosso carnaval é o melhor do  

Brasil. Com muita criatividade e "forçação de barra" poder-se-ia dizer  

que isso se deve a que a cultura nossa é maravilhosa.  

Inaldo 

 

 

 

4. RESPOSTA DE WENA FANTINI (foliã e diretora do Bloco Confete e Serpentina)     

(recebida em 25/03/2006) 

 

     1- O frevo-de-bloco é um gênero musical caracterizado pela exaltação e divulgação 

da cultura de Pernambuco, sim. Porque fala do sentimento, do amor que as pessoas têm 
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pelas coisas da nossa terra. Fala da paixão, da saudade, do lirismo, exaltando o que há 

de melhor, pessoas e personagens importantes da nossa cultura, atitudes, verdadeiras 

declarações enaltecendo nossas cidades não só como memória nostálgica mas rojetando 

a alegria através do colorido, da diversidade dos temas que são abrangidos nas suas  

canções. 

     2. Sim, é possível identificar isso nas letras das canções e existe muitas delas que 

posso exemplificar: 

- Evocações nº 01, nº 03, nº 04, O Bom Sebastião são alguns exemplos de  

exaltação a personalidades importantes para nossa cultura. 

- Valores do Passado relata nomes de blocos antigos que só existiram e  

existem no nosso carnaval. 

- Recife Antigo, Recife Manhã de Sol, Aurora de Amor, Flabelo das Ilusões  

que enaltecem a cidade do Recife. 

- Vem Dudu (Bloco Flor da Lira de Olinda) enaltece Olinda 

- Velhas Batalhas, Recordar é Viver, e tantas outras que falam de confete,  

serpentina, jetones, pierrôs, palhaços, colombinas, arlequins. 

- Rouge et Blanc, Autônomo na Folia, Estandarte Poesia, Eu Quero mais  

Olinda e tantos outras canções da nova geração que são verdadeiras  

declarações de amor à nossa cultura. 

 

 

5. RESPOSTA DE LUIZ GONZAGA DE CASTRO (folião e compositor)  

     (recebida em 26/03/2006) 

     1. Sim. Por dois motivos. Primeiramente, porque sendo um ritmo genuinamente 

pernambucano, ele, por si só, já é um valor da cultura pernambucana. Em segundo lugar 

porque muitas de suas letras enaltecem e tratam de temas culturais de nossa terra. 

Logicamente que os temas principais são o próprio carnaval, a história dos blocos, além 

dos temas líricos como saudade, amor, alegria, tristeza, etc. Entretanto, em algumas 

letras também observamos a descrição ou a exaltação dos nossos costumes, tradições e 

folclore, de fatos históricos, de nossas cidades e bairros, da nossa gente. 

     2. Vejamos as letras de alguns frevos de bloco. Evocação No 3, de Nelson Ferreira: 

"Cadê Mário Melo?/Partiu para eternidade...". Evocação No 4, de Nelson Ferreira: 
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"Vitalino de boneco de barro/ Vivia tranquilo em Caruaru/ Quando Dona Santa da 

boneca de cêra/ Foi despertá-lo com o seu Maracatu". Recife, José Moraes: "Recife 

cidade do frevo/ Doa blocos afamados e maracatus/ Cidade que a todos encanta/ Tu és a 

Veneza do meu Brasil. 

Bairro dos Meus Amores, José Menezes e Alírio Moraes: "São José, vida mansa/ O meu 

bairro de criança a recordar/ ...Venha que o frevo é rasgado/ No beco do Sirigado / Meu 

bloco é o bom. Marcha dos Músicos, Luiz de França (Boquinha) e José Batolomeu: 

"...Lembramos Xavier da Requinta/ Casaquinha do velho piston/ Nicolau no clarinete/ E 

o trompete do velho Chapron/ Saudoso Antonio Sapateiro dos sete instrmentos/ E na 

tuba Mexicano... Reminiscência, João santiago: "Osmundo com o seu reco-reco/ Sente 

saudade dos seus companheiros... Tributo a Bajado, Ivanildo Andrade: "Bajado, eu vim 

te pedir/ Me pinta a paisagem de Olinda/ Igrejas, mocambos, farol... Recife Antigo, 

Romero Amorim: "Recife Antigo/ Cais do Porto/ Portal de claridade/ Marco Zero de um 

sonho cidade/ Tão metade roubada do mar... Cidade Poesia, Adalberto Cavalcanti e 

Aldemar Paiva: "Minha cidade poesia/ Nasceu de arrecifes/ À luz do luar/ De Recife é 

chamada...Minha cidade que eu digo/ Que Gilberto Freire escolheu para amar...Recife 

Antigo, Fernando Azevedo: "Recife, Recife,/ Ouço ao longe você me chamar/ Recife me 

espera... Relembrando o Passado, João Santiago: "Vou relembrar o passado/ Do meu 

carnaval de fervor/ Neste Recife afamado... Na rua da Imperatriz/ Eu era muito feliz/ 

Vendo o bloco desfilar/ Escuta Apolônio o que vou relembrar... 

 

6. RESPOSTA DE MARCO CÉSAR E VALÉRIA MORAES (músicos,  

      compositores)   (recebida em  27/03/205) 

     1. Não só pela exaltação à cultura de Pernambuco mas também a personalidades do 

meio carnavalesco.  O saudosismo, as agremiações, os artistas, os adereços são 

lembrados como fonte de inspiração.  

     2. Valores do Passado - que exalta 24 blocos líricos.  

    O Bom Sebastião ( G. Cavalcante ), Pra você Vavá ( Maurício Cavalcante  

e Marcelo Varela ), Sonho do Poeta ( Claudio Almeida e Humberto Vieira).  As  

evocações de Nelson Ferreira. são tantas composições que passaria a tarde  

aqui citando.  
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   7. RESPOSTA DE CONCEIÇAO ROCHA (compositora e diretora do Bloco    

          Carnavalesco Líricfo Cordas e Retalhos)    (recebida em 29/03/2006) 

 

        O povo pernambucano tem expressado uma admiração cada vez mais crescente 

pelo movimento de blocos líricos haja vista sua freqüente presença nos eventos desse 

gênero carnavalesco, e porque não dizer cultural?, quer perseguindo sua programação 

nas ruas, nos palcos, nos ensaios públicos e nos encontros de blocos, quer se 

inscrevendo como desfilantes, quer investindo em CDs e DVDs. 

     Observa-se que a multidão vem delineando o carnaval dos seus “belos sonhos de 

criança, relembrando e revivendo blocos ‘coloridos do passado’, e resgatando a alegria 

‘na magia da antiga tradição’, que é o confete e serpentina”, como ressalta o Hino do 

Cordas e Retalhos, de nossa autoria.  

      Um estilo de vida e uma ideologia marcados pelo desejo de brincar, se possível o 

ano inteiro, um carnaval em uma “harmonia de acordes, que fazem a mocidade ter 

alegria, num panorama onde ‘inocentes’ caem no passo sem alteração”, na feliz 

expressão de Luiz de França. 

     A alma recifense parece haver incorporado o frevo de bloco, dentre as manifestações 

culturais do nordeste brasileiro, difundindo através de suas marchas os compositores, as 

agremiações, as estórias e os bairros de onde se originaram, seus artistas e suas criações, 

como “Badia, a bordadeira de ilusões”, como Bráulio de Castro a via “costurando a 

alegria de novos e velhos foliões, ali onde vivia no Pátio do Terço todo ano. Badia, com 

seu arremate, bordava lindos sonhos, e jogava nas ruas em forma de arte”, e que levou o 

maestro Edson Carlos Rodrigues a tecer notas melodiosas em memória a essa 

inesquecível carnavalesca. 

 Ao Vitalino do boneco de barro, que inspirou a 4º Evocação do “moreno bom, 

Nelson Ferreira” anunciando que “ novos bonecos seus dedos modelaram: passistas 

frevolentos... Pierrôs...Arlequins...Palhaços...Colombinas...” 

 Como a “Linda Flor da Vitoria Régia” gerada na praça de “um bairro secular”, 

tão bem traduzido pelo apaixonado compositor e folião, Fred Monteiro.  

 Como “Faustino de Banhistas e o João Santiago de Batutas, o Edgard 

descortinando ‘ Valores do Passado’ numa vibrante ‘tela multicor’ que, segundo nosso 

Rodrigues, as notas da canção me fazem lembrar...”  

 E na exaltação de Bráulio e Fátima de Castro “ às cordas do violão, ao som dos 

bandolins, à pastora bonita faceira, a um bando de Arlequins, e há um lindo coral que, 
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sem pensar na quarta-feira passam, com toda graça, pela praça”, despertando “ líricas 

emoções” no ‘Recife da Rua da Aurora, sobre o Rio Capibaribe, que Romero Amorim 

não cansa de decantar. 

 E o frevo, na sua façanha frevolenta dá uma pausa ao majestoso e poético 

“Alegre Bando” passar “pelas ruas do Recife Antigo, dos blocos e maracatus, na 

passarela do frevo, da Rua do Bom Jesus”, no seu regresso, ao apelo de suas pastoras 

“nos pastoris da vida singular”, para nunca mais parar, “dizendo bem que o Recife tem 

o carnaval melhor do NOSSO Brasil!”  

 

   

 

4.2  Resultados 
 

     O principal objetivo das entrevistas é o de incluir nosso trabalho numa dimensão 

quotidiana que, segundo Thompson (1995), diz respeito às maneiras como as pessoas 

interpretam e compreendem as formas simbólicas que produzem ou recebem. Para o 

autor, se as formas simbólicas foram analisadas sem levar em conta essa dimensão (por 

ele denominada de hermenêutica da vida quotidiana), corre-se o risco de desprezar uma 

condição fundamental da pesquisa sócio-histórica, “especificamente, que o campo-

objeto de nossa investigação é também um campo-sujeito em que as formas simbólicas 

são pré-interpretadas pelos sujeitos que constituem esse campo” (1995:364). Portanto, 

consultamos pessoas que diretamente lidam com o frevo-de-bloco, assumindo diferentes 

papéis na esfera da produção e da recepção dessa forma simbólica, a fim de colher 

dados que nos revelam sua interpretação acerca da hipótese levantada em neste trabalho.  

 

     De modo geral, as respostas obtidas na entrevista confirmam a hipótese de que o 

frevo-de-bloco é um gênero marcado pela exaltação e propagação de valores da cultura 

pernambucana, especialmente (mas não apenas) ligados ao Carnaval.  Das 7 (sete) 

respostas obtidas na entrevista, apenas 1 (uma) afirma não reconhecer esse aspecto de 

propaganda do frevo-de-bloco, a não ser com muita “forçação de barra”. 

    

     Dentre as respostas que reconhecem o caráter propagandista do frevo-de-bloco, todos 

apresentaram exemplos extraídos de letras de canções que pudessem exemplificar e 
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justificar a sua resposta. O quadro abaixo resume as respostas obtidas. A numeração das 

colunas (1 a 7) corresponde à numeração das entrevistas acima transcritas. A primeira 

coluna à esquerda traz as principais razões, mencionadas pelos entrevistados, para 

justificarem sua opinião de que o frevo-de-bloco é m gênero caracterizado pela 

exaltação e propagação de valores da cultura pernambucana: 

 
JUSTIFICATIVAS 1 2 3 4 5 6 7 

 O fato de que o frevo-de-bloco é genuinamente 

pernambucano 
 X   X   

 A exaltação a pessoas do universo cultural, artístico e 

carnavalesco de Pernambuco 
   X X X X 

A exaltação aos próprios blocos e/ou a outras 

manifestações do carnaval 
X X  X X X X 

Exaltação às cores do bloco X X     X 
Exaltação a foliões integrantes dos blocos X X      
Abordagem de temas sentimentais / lirismo /saudade  X  X X X  
Exaltação às cidades / bairros    X X  X 

 

Como se pode observar, dentre as respostas afirmativas à primeira pergunta, as 

justificativas mais freqüentes foram as seguintes:  

1º. A exaltação aos próprios blocos e/ou a outras manifestações do carnaval (6 citações); 

2º.  A exaltação a pessoas do universo cultural, artístico e carnavalesco de Pernambuco   

       e a abordagem de temas sentimentais / lirismo /saudade (ambos com 4 citações); 

3º.  A exaltação às cidades / bairros  e a exaltação às cores do bloco (ambos com 3  

       citações) 

4º.  O fato de que o frevo-de-bloco é genuinamente pernambucano e a exaltação a     

      foliões  integrantes dos blocos (2 citações) 

 

    Entre as canções citadas como exemplos para justificar as respostas, muitas 

coincidem com as que abordamos no corpus de nossa pesquisa. 
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5. A PROPAGANDA NO FREVO-DE-BLOCO: 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
 
       Iniciamos aqui a análise lingüístico-discursiva das estratégias do discurso da 

propaganda nas letras do frevo-de-bloco, de acordo com a hipótese e os objetivos 

definidos na introdução deste trabalho. 

 

      Segundo os pressupostos teórico-metodológicos adotados com base na proposta da 

Hermenêutica de Profundidade, de Thompson (1995), esta etapa, denominada de análise 

formal ou discursiva, “está interessada primariamente com a organização interna das 

formas simbólicas, com suas características estruturais, seus padrões e relações” 

(1995:369) 

 

     Ainda segundo Thompson (1885), a análise discursiva deve estar articulada às outras 

etapas definidas no marco referencial da Hermenêutica de Profundidade, ou seja, a 

análise sócio-histórica (apresentada em 3.1) e a interpretação (que apresentamos ao 

longo do trabalho, e especialmente no presente capítulo), já que, sem essa articulação, a 

análise formal ou discursiva, tomada em si mesma, pode tornar-se apenas “um exercício 

abstrato.” (1995:369)  

    

     De modo geral, os estudos mais recentes sobre o texto publicitário têm abordado sua 

organização e características, seja sob o enfoque da retórica, como em Adam e 

Bonhomme (2000), seja sob o prisma das relações de poder, que constituem o objeto 

central de estudo da Análise Crítica do Discurso (cf., por exemplo, Fairclough 2001). 

Enveredamos aqui pelo primeiro caminho. Tomando como base a retórica aristotélica e 

suas considerações acerca do discurso persuasivo, analisaremos os seguintes aspectos 

lingüísticos, mais recorrentemente encontrados nas letras das canções do gênero frevo-

de-bloco:  

 

• Estratégias de nomeação, amplificação, qualificação e exaltação – constituem-se 

nos atos fundamentais da linguagem publicitária, de acordo com Pèninou (1974)  

• Figuras de linguagem - estudadas desde a Antigüidade Clássica, as figuras são 

consideradas “formas de expressão que fogem da linguagem comum” 
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(Sandmann 1997:85), conferindo maior expressividade à mensagem. Para 

Carvalho (2003), são “formas persuasivas ou apologéticas [que] desempenham 

um importante papel na elaboração da mensagem publicitária” (2003:75). 

Inseridas na esfera da produção artística, as letras de música incorporam as 

figuras de linguagem como manifestação da criatividade dos seus autores. 

• Relações temporais – os dois gêneros da retórica sobre os quais se fundamenta a 

linguagem publicitária (o epidítico e o deliberativo) se dirigem, 

respectivamente, para o presente e para o futuro, de acordo com Aristóteles. 

Enfocaremos então as relações temporais estabelecidas pelos verbos na 

elaboração do discurso persuasivo nas letras do frevo-de-bloco, com vistas a 

propor uma leitura desse gênero que reconsidere a noção de que é uma 

manifestação eminentemente passadista, posição esta freqüentemente tomada 

como senso comum e veiculada na imprensa escrita.  

• Funções da linguagem - inúmeros estudos sobre a linguagem da publicidade e 

da propaganda tomaram como base a contribuição teórica de Jakobson (1969), o 

lingüista russo que estabeleceu a classificação das funções da linguagem. 

Julgamos, pois, enriquecedor para o nosso trabalho observar como as funções 

mais caracteristicamente vinculadas à persuasão (a conativa e a poética) 

ocorrem nos textos do nosso corpus.  

      

 

 

    5.1  A nomeação 
 

     De forma geral, o estudo da nomeação na linguagem publicitária diz respeito aos 

processos lingüísticos que contribuem para a identificação de um produto, associado a 

uma marca. Segundo Carvalho (2003), tal identificação é feita habitualmente por dois 

processos: “formações vernáculas e empréstimos lingüísticos” (2003:42). Incluem-se aí, 

por um lado, os processos de formação de palavras em língua portuguesa (sufixação, 

justaposição, siglas, etc.) e, por outro, os empréstimos da língua inglesa, por exemplo. 

 

     Se na publicidade a persuasão é orientada no sentido de criarem-se ligações afetivas 

que garantam fidelidade à marca, resultando em boas vendas do produto, aqui podemos 
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considerar que o discurso persuasivo do frevo-de-bloco orienta-se no sentido da adesão 

a valores culturais que caracterizam a identidade do carnaval pernambucano. 

 

     Em nosso caso, é possível observar que a função geral da nomeação, ou seja, a 

particularização do objeto e a mobilização de conotações afetivas (Carvalho 2003:37), 

encontra-se também nas letras do frevo-de-bloco, considerando que o objeto nomeado 

são os elementos que constituem o universo cultural do carnaval pernambucano, como 

os próprios blocos líricos e outras manifestações do carnaval, a partir dos quais se 

desenvolve o discurso persuasivo. 

 

     Tomamos o modelo analítico de Adam e Bonhomme (2000) sobre a elaboração do 

nome do produto na publicidade, para aplicá-lo ao nosso corpus. Segundo esse modelo, 

a identificação de um produto se dá sempre por meio de um processo de positivação 

baseado no seguinte mecanismo: 

 

    “identificar um produto (sujeito-tema do discurso) e uma ou várias caracterizações 

valorizadoras (predicado[s] atribuído[s] ao sujeito-tema). [...] A identificação do produto é 

facilitada pelo nome próprio da marca e a predicação pelo caráter eufórico das propriedades que 

podem ser identificadas no enunciado”  (200o:78)   

  

 

      O quadro abaixo apresenta alguns exemplos de aplicação desse modelo 

 

 
IDENTIFICAÇÃO 

(sujeito-tema do discurso => 

nome próprio) 

PREDICAÇÂO 

(caracterizações  valorizadoras) 
 

AUTORIA 

1. “Batutas de São José...” “isso é parece que tem 

feitiço” (...)  “tem atrações 

que ninguém pode resistir” 

 João Santiago 

 (Sabe Lá o Que é Isso) 

2. “Somos Cordas e 

Retalhos” (...) “O Cordas e 

Retalhos é assim..” 

“reúne foliões, espalha 

alegria, evoluindo com graça 

e harmonia” (...) “desperta 

líricas emoções” 

 

Airton, Leila e Eliane Chaves  

(Rouge et Blanc) 

3. “Bloco das Flores por “semeia com tal graça ao Raul Moraes  
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onde passa...” som de lindas canções / os 

esplendores dessa alegria 

/que as almas extasia e 

apaixona os corações” 

(Marcha da Folia) 

4. “Madeira do Rosarinho 

vem à cidade...” 

“sua fama mostrar” (...) “seu 

estandarte tão original” 

(...)”somos madeira de lei 

que cupim não rói” 

Capiba  

(Madeira que Cupim não 

Rói”) 

5. “...O Inocentes apresenta 

um lindo panorama de 

folião...” 

“vem conhecer o que é 

harmonia” (...) “nossos 

acordes fazem a mocidade ter 

alegria” 

Luiz de França (Boquinha) 

(Panorama de Folião) 

6. “...em Rebeldes 

Imperial...” 

“...o bloco que não tem rival” 

(...) “vem escutar nossa linda 

canção” (...) “Nossa turma 

cantando com fé faz o passo 

animado” 

Edgard Moraes  

(A Verdade é Esta) 

    

  Nos exemplos acima, a maioria de canções consideradas como hinos das agremiações 

(à exceção da nº 2), de acordo com Santos e Paes Barreto (2003), vê-se que a 

identificação dos blocos, pela ocorrência dos seus nomes próprios, é seguida por uma 

predicação que ressalta “o caráter eufórico das propriedades que podem ser 

identificadas no enunciado” (Adam e Bonhomme 2000:78). Essas propriedades podem 

estar ligadas à música produzida pelo bloco, como em 5 (“vem conhecer o que é 

harmonia  (...) “nossos acordes fazem a mocidade ter alegria”)  ou  em 6 (“vem escutar 

nossa linda canção”), ou podem destacar a beleza e animação dos seus integrantes, 

como em 2 (“reúne foliões, espalha alegria”)  e  6  (“nossa turma cantando com fé faz o 

passo animado”).  

 

      O caráter eufórico de tais propriedades pode também advir do bloco como um todo, 

considerado em sua capacidade de atrair as atenções e contagiar as pessoas. Isso pode 

ser exemplificado em 1 (“parece que tem feitiço”), em 2 (“desperta líricas emoções”), e 

em 3 (“os esplendores dessa alegria / que as almas extasia e apaixona os corações”). O 

exemplo 4, de Capiba, é particularmente interessante porque é elaborado sobre uma 

metáfora que remete o ouvinte/leitor à imagem de força e resistência da madeira 
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(associada ao próprio bloco Madeira do Rosarinho) contra o cupim (associado às forças 

que provocavam seguidas derrotas da agremiação no desfile da Federação 

Carnavalesca), segundo Silva (1998): 

 

     “o pessoal do Madeira, que se julgava injustiçado e preterido pelas comissões julgadoras de 

todos os anos, resolveu pedir o apoio do consagrado compositor Capiba que, em 1963, compôs 

para o bloco o antológico Madeira que cupim  não rói” (Silva 1998:44) 

 

     Ainda sobre a canção de Capiba, um importante elemento identificador das 

agremiações carnavalescas (o estandarte) é analisado por Leite (2002) em sua dimensão 

simbólica. Citando Chevalier e Gheerbrandt (1988), ele assinala que “toda sociedade 

organizada tem suas insígnias – totens, pendões, bandeiras, estandartes – que são 

sempre colocados num topo (...) De uma maneira geral, o estandarte designa um indício 

de guerra” (Chevalier e Gheerbrandt 1988 apud Leite 2002:33).  O contexto particular 

de criação da obra, marcado por intenso clima de disputa, talvez explique a ocorrência 

do nome estandarte, mais abrangente, no lugar de flabelo, que designa o abre-alas dos 

blocos líricos5. 

 

     A seleção lexical desempenha um papel primordial no desenvolvimento do processo 

de identificação, em que se destaca a classe nominal, particularmente os nomes próprios 

e os adjetivos. Para Péninou, o discurso publicitário é fundamentado na ocorrência de 

três indicadores : “nome próprio, atributo e afirmação.” (Péninou 1974:95). Para ele, só 

há linguagem publicitária se houver esses três itens que, segundo Carvalho (2003), “são 

representados linguisticamente pela classe dos nomes: substantivos próprios (marca), 

substantivos comuns (apresentação do objeto), substantivos abstratos (qualidades do 

objeto) e adjetivos (caráter do objeto).” (2003:37) 

 

       De modo geral, a importância fundamental do substantivo e do adjetivo, sobretudo 

no âmbito da estilística, é ressaltada por diversos autores. Se, por um lado, o substantivo 

é a classe de palavras que “nomeia a realidade por excelência”, segundo Biderman 

                                                 
5 Segundo o Dicionário do Frevo , “Flabelo [do latim flabelum] S.m. Leque ou ventarola. Reforçando um 
dos seus traços semânticos – abertura com exposição – passou a ser o abre-alas ou cartaz que apresenta o 
cortejo das agremiações de blocos, com os dados e data da fundação”( Carvalho, Mota e Paes Barreto 
2000:54) 
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(2001:260), o adjetivo é “uma das classes que mais indicam o lado afetivo da 

comunicação”, de acordo com Monteiro (1991:63)  

 

       Considerando especificamente os nomes próprios, é interessante observar que a 

seleção lexical em grande parte nos remete ao contexto sociocultural e histórico de 

surgimento dos blocos (inicialmente denominados Blocos Carnavalescos Mistos). Como 

já observamos em outro lugar, a respeito das denominações dos blocos, a origem desse 

tipo de agremiação coincide com o início da efetiva participação da mulher – sobretudo 

as moças e senhoras da classe média -  no carnaval de rua do Recife, e por isso, 

 

  “o lirismo dos blocos se organiza discursivamente em torno da figura feminina, [...] nos nomes 

que constituem a identidade dos blocos: Poesia, Lira, Amizade, Cordas, Flores, Saudade, 

Ilusões, Aurora, Esperança...” (VILA NOVA, apud ARAÚJO 2005:29).  

      

       Vê-se, pois, a predominância dos nomes femininos na denominação das 

agremiações: Flores, Flor da Vitória-Régia, Flor do Eucalipto, Flor da Lira, Aurora de 

Amor, Saudade, Ilusões. 

 

    Nas letras do frevo-de-bloco analisadas aqui, a predicação dos nomes que identificam 

as manifestações culturais de Pernambuco se dá, basicamente, através da exploração do 

que Orecchioni chama de “termos axiológicos meliorativos” (Orecchioni 1980 apud 

Carvalho 2003: 36). Trata-se, de acordo com Carvalho, de termos lisonjeadores e 

valorizadores, que ressaltam positivamente o objeto descrito, como substantivos e 

adjetivos. 

 

       Assim, por exemplo: 

É tão bonita a Flor da Lira 

Quando ela passa cantando 

Dá luz à vida e vai levando 

O seu canto aos foliões 

É linda, é linda, é linda 

É linda a Flor da Lira 

(FLOR DA LIRA, Carlos Fernando) 
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   A predicação aqui se dá metaforicamente (o bloco é a própria flor) e a nomeação é 

construída pela gradação (bonita, linda), culminando com a repetição do adjetivo linda.  

Além disso, associam-se ao bloco/flor em movimento os substantivos luz e vida. 

 

    Em outro exemplo, também dedicado ao Bloco Flor da Lira, temos: 

 

Você no meio da folia 

 É a Flor da Lira sensacional 

Vamos brincar, vamos cantar 

Com primazia neste carnaval 

(PIEDADE E FLOR DA LIRA, Luiz Wanderley) 

 

     Uma apreciação de inúmeras letras de canções pertencentes ao repertório dos blocos 

(sobretudo os mais novos) revela exemplos de como a seleção lexical contribui 

fundamentalmente para ressaltar as virtudes de outros elementos caracterizadores da 

nossa cultura, buscando conquistar a adesão do ouvinte/leitor. Dentre esses, podemos 

incluir as paisagens, outras agremiações do nosso carnaval, etc,: 

 

       Tomando as considerações de Péninou (1974) e Carvalho (2003) acima referidas 

acerca da constituição do discurso publicitário, apresentamos alguns exemplos: 

 

“Flor de Moreno ! Teu jardim é cidade 

Teu perfume é saudade 

Verdejante esplendor” 

(FLOR DE MORENO, Romero Amorim e Dalva Torres) 

 

       A identificação do objeto (nome próprio) se dá através de um processo metonímico 

pelo qual o nome da agremiação (Flor do Eucalipto) vincula-se ao nome de sua cidade 

de origem (Moreno, localizada na zona da mata de Pernambuco). Observa-se a 

ocorrência de substantivos comuns (jardim, cidade, perfume) e abstratos (esplendor, 

saudade) e de um adjetivo (verdejante) para apresentar e destacar os atributos e 

qualidades do objeto, contribuindo para definir o seu caráter lírico e sua exuberância (o 

adjetivo verdejante nos remete à idéia de viço e também simboliza a cor da esperança). 
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      Processo semelhante ocorre em relação ao texto abaixo, 

 

“Vitória-Régia, redonda barcaça 

Sereia da praça, beleza floral 

És o poema, o tema e a lira 

E a flor que inspira nosso carnaval” 

(VOLTANDO AO JARDIM, Romero Amorim e Getúlio Cavalcanti) 

 

       Nesse exemplo, o nome próprio (Vitória-Régia) designa ao mesmo tempo o bloco 

(Flor da Vitória-Régia) e a flor que predomina na composição paisagística da Praça de 

Casa Forte, local de origem da agremiação. Ao nome próprio associam-se nomes 

comuns (barcaça, praça, poema, lira), abstrato (beleza) e adjetivos (redonda, floral) 

que contribuem para a afirmação do caráter positivo do objeto, a fim de conquistar a 

adesão do ouvinte/leitor, destacando sua força inspiradora : “É a flor que inspira nosso 

carnaval”. 

 

 

    5.2  Qualificação e exaltação 
 

     O discurso persuasivo é elaborado com o emprego de estratégias lingüísticas que 

promovem o enaltecimento dos atributos de determinado objeto, com o objetivo de 

conquistar a adesão aos valores apregoados. Essas estratégias situam-se no âmbito do 

gênero epidítico, que não se baseia em esquemas argumentativos lógicos, mas, como já 

afirmamos antes, pertence ao domínio do emotivo.  Sobre isto, afirmam Perelman e 

Olbrechst-Tyteca que 

 

“Ao contrário da demonstração de um teorema de geometria, que estabelece de uma vez por 

todas um vínculo lógico entre verdades especulativas, a argumentação do discurso epidítico se 

propõe a aumentar a intensidade da adesão a certos valores [...] O orador procura criar uma 

comunhão em torno de certos valores reconhecidos pelo auditório, valendo-se do conjunto de 

meios de que a retórica dispõe para amplificar e valorizar”  (2002: 56)  

 
     Tendo como finalidade central a exaltação às virtudes como forma de encontrar-se a 

beleza, o recurso lingüístico mais expressivo do gênero epidítico é, segundo o próprio 
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Aristóteles, a amplificação, porque “nela o orador toma os fatos por aceites e só lhe 

resta revesti-los de grandeza e beleza.” (Livro Primeiro, cap. XIX, p.65) 

 

     Dentre algumas feições da amplificação estão, segundo Adam e Bonhomme, “a 

hipérbole, a repetição, a metáfora e a qualificação” (2000:116). Baseada na definição 

dos três atos fundamentais da linguagem publicitária, proposta por Pèninou, Carvalho 

(2003) aponta a qualificação e a exaltação como estratégias lingüísticas que objetivam 

realçar “os traços da virtude (reconhecimento de qualidade), da força (reconhecimento 

de autoridade) ou da singularidade (reconhecimento da originalidade)”(2003:47). Essas 

estratégias incluem o emprego de intensificadores, que podem ser classificados 

semanticamente em enfatizadores, amplificadores e moderadores – advérbios, adjetivos 

em diferentes graus, formações sufixais de aumentativo e diminutivo, etc. 

 

 

 

5.3  Amplificadores  
 

         Segundo Carvalho (2003), os amplificadores são classificados em : 

 

         a) maximizadores – são os superlativos, indicando sempre o mais alto grau. 

        

 Extraímos do corpus alguns exemplos: 

 

“E a gente vem com a Flor de Moreno 

Perfumando o sereno do melhor carnaval” 

(FLOR DE MORENO, Romero Amorim e Dalva Torres) 

 

“É lindo ver o dia amanhecer 

Com violões e pastorinhas mil 

Dizendo bem que o Recife tem 

O carnaval melhor do meu Brasil” 

(ÚLTIMO REGRESSO, Getúlio Cavalcanti) 

 

“Se eu morrer amanhã fiz maior carnaval, 
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Dancei coco, ciranda e até pastoril, 

Maracatu eu ainda sou rei, 

E o bloco inventei lá na Rua Imperial” 

(POSTAL, Adalberto Cavalcanti e Heleno Ramalho) 

 

“Toda a cidade iluminada agora 

está mandando embora 

da tristeza o mal 

Os foliões, os blocos vão passando 

É o Recife mostrando seu maior festival ”  
(RECIFE EM FESTA, Dimas Sedícias  e Antônio Coutinho) 

 

     No primeiro exemplo, ressalta-se a qualidade da festa - o carnaval -, considerado 

simplesmente o melhor (sem referência a qualquer outro) na cidade de Moreno. Aí, a 

nomeação do bloco (Flor do Eucalipto, apresentado no texto como Flor de Moreno) 

serve para enfatizar, metaforicamente, os traços de virtude do objeto (a flor/bloco ) e sua 

atuação no carnaval. 

 

     O segundo exemplo define, de modo mais direto, o carnaval do Recife como o 

melhor do Brasil, e o fato de ser esta a última frase do texto confere grande força 

expressiva à mensagem. 

 

     Já no terceiro exemplo podemos considerar que são ressaltados traços de 

singularidade, porque a ocorrência de manifestações carnavalescas diversas (coco, 

ciranda, pastoril, maracatu, bloco) contribui para definir o carnaval do Recife como o 

maior. 

 

     A imagem hiperbólica apresentada no último exemplo (“toda a cidade iluminada”) 

serve para amplificar o valor do carnaval do Recife, considerado como o seu maior 

festival.  

 

          b) levantadores – formam uma classe aberta que, segundo Carvalho, “se refere a 

graus derivados e inclui advérbios e adjetivos, além da exclamação e da comparação” 

(2003:70). Alguns exemplo do corpus: 
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“O Frevo explode por ser mais canção 

Olinda explode por ser mais cidade 

(...) 

As vivas cores do quente verão 

Cada vez mais vem seduzir a massa” 

(OLINDA EM FLOR, Gilberto Aureliano) 

 

     Aqui, o paralelismo sintático enfatiza os atributos dos objetos enfocados através de 

uma relação sinonímica (frevo/canção, Olinda/cidade), ao passo que a intensificação se 

estabelece também pela noção de gradação expressa na locução adverbial “cada vez 

mais”. 

 

    Nos exemplos abaixo, destacam-se o uso de adjetivos e a adjetivação do substantivo 

como estratégias de amplificação: 

“Minha cidade poesia 

[...] 

Tem um encanto que é mais atraente 

- Certa magia que faz – 

Ter uma cor diferente 

Nos rios, nos mangues e nos seus coqueirais !” 

(CIDADE POESIA, Adalberto Cavalcanti e Aldemar Paiva) 

 
     Além do uso dos adjetivos atraente e diferente, a adjetivação do substantivo poesia 

garante a amplificação dos atributos do objeto enfocado no texto, que é a cidade do 

Recife. 

      
“É tão bonita a Flor da Lira 

Quando ela passa cantando 

Da luz à vida e vai levando 

O seu canto aos foliões” 

( FLOR DA LIRA, de Carlos Fernando) 

 
 

 
     No exemplo acima, o emprego de tão resulta na intensificação positiva. Embora 

possa parecer comparativo, a ausência de um termo complementar (quanto) nos permite 

classificá-lo como um maximizador. 
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      Um bom exemplo de comparação empregada como recurso para exaltar o objeto 

encontra-se no exemplo abaixo: 

 
“O teu carnaval glorioso 

E sempre famoso é sensacional 

Tem tradição, tem atração 

No mundo não há outro igual” 

(RECIFE, de José Moraes) 

 

     Trata-se, na verdade, de uma comparação de valor superlativo, em que a ocorrência 

dos adjetivos glorioso, famoso e sensacional, além dos substantivos tradição e atração, 

reforça o valor do carnaval do Recife, considerado incomparável. 

 

       Encontramos ainda exemplos de exclamação, que segundo Carvalho (2003) inclui-

se na categoria de amplificador levantador: 

 

“O nosso bloco é ideal 

Nasceu neste carnaval 

Por isso é que estamos 

A vibrar e a cantar 

Vitória! Vitória! Vitória!” 

(CARNAVAL DA VITÓRIA, de Nelson Ferreira e Sebastião Lopes) 

 

 

“(...) Viva Batutas, Batutas vai vencer ! 

Que lindo bloco, que lindo é 

Nosso Batutas de São José! 

Tem tradição, tem glória 

Tem história pra valer 

(NÃO DEIXEM O BATUTAS MORRER, de Álvaro Alvim) 
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      O primeiro exemplo acima é uma canção gravada em 1975, regravada em 2003 pelo 

Bloco da Saudade. Não é uma canção dedicada a nenhum bloco especificamente, e por 

isso mesmo serve como canto de exaltação de qualquer agremiação que saia às ruas 

entioando os seus versos, que são concluídos em sua primeira parte com a repetição do 

substantivo “vitória!”, em tom exclamativo que serve parra ressaltar o valor positivo do 

enunciador, pela sua condição de vitorioso – mesmo que não esteja inserido em nenhum 

contexto de competição ou disputa. Em determinados momentos históricos da vida dos 

blocos, apenas o fato de poder sair às ruas e apresentar-se no carnaval já seria 

considerado algo a se comemorar como uma conquista, pela superação de muitas 

adversidades. É o caso, por exemplo, do Bloco Batutas de São José, abordado a seguir.  

 

     No segundo exemplo acima, mais uma vez o emprego de substantivos (tradição, 

glória, história) e do adjetivo lindo enfatizam o valor do objeto – nesse caso, o bloco 

Batutas de São José. Um dado importante acerca desse exemplo é o contexto histórico 

de grande dificuldade vivido pela agremiação, uma das mais tradicionais do carnaval 

pernambucano. 

 

       Fundado em 1932, o Batutas de São José teve muitos momentos importantes em 

sua trajetória, sobretudo enquanto contou com o compositor João Santiago (1928-1985) 

à frente de sua orquestra. Renomado compositor e arranjador, Santiago é o autor da 

canção ”Sabe Lá o que é Isso”, considerada como hino do Batutas de São José. Segundo 

Silva (1998), a canção foi escrita para o carnaval de 1952, mas 

 

 “só veio a ser gravada em 1973, pelo quinteto Violado e Zélia Barbosa, na etiqueta Marcus 

Pereira, Música Popular do Nordeste vol. 1 (LP 4035001), sob o título Hino do Batutas de São 

José, seguindo-se de um segundo lançamento, dois anos depois, pelo sambista Martinho da Vila, 

com arranjo orquestral a cargo do pernambucano Severino Araújo que fez desse frevo um 

sucesso nacional, com sucessivas regravações” (1998:49)  

 

    Uma parte importante do repertório do bloco foi gravada no LP João Santiago e os 

50 Anos do Batutas de São José (LP 90021), em 1982, pela extinta gravadora recifense 

Rozemblit. No entanto, a partir dos anos 90, a agremiação passa a viver momentos de 
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dificuldade financeira, sobretudo devido a dívidas trabalhistas, o que motivou a 

composição de Álvaro Alvim acima citada, gravada em 1996 no CD Carnaval Divinal – 

O carnaval do Bloco da Saudade. A situação de dificuldade vivida pelo Batutas de São 

José foi matéria de capa do Caderno C do Jornal do Commercio em 13 de junho de 

2004, sob o título “Batutas, não Deixem Morrer”, numa referência à canção. 

 
 
 
 

5.4   Repetição 
 
      

      A repetição é um recurso muito utilizado na linguagem da propaganda, como 

estratégia para fixação da mensagem. É também uma característica estrutural do gênero 

canção. O estribilho (ou refrão) é a parte da canção em que ocorre a repetição de um 

verso ou mais e, segundo Moisés (1988), trata-se de um “recurso típico da poesia 

popular” (1988:206) que pode ocorrer em outros gêneros poéticos, como a balada, ode 

ou cantiga. 

        

       De modo geral, a repetição funciona na publicidade como um mecanismo de 

fixação do nome de uma marca na memória do receptor. Nas letras do frevo-de-bloco, 

verificamos que a ocorrência das repetições enfatiza os valores positivos do objeto, 

geralmente por meio de adjetivos, como nos exemplos a seguir: 

 

“É linda, é linda, é linda 

É linda a Flor da Lira” 

(FLOR DA LIRA , de C arlos Fernando) 

 

“Que lindo bloco, que lindo é 

Nosso Batutas de São José” 

(NÃO DEIXEM O BATUTAS MORRER, de Álvaro Alvim) 

 

      Acontece também a repetição do nome próprio do objeto (a agremiação ou a 

cidade): 

 

“E no bairro de São José 
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O Galo é que vai cantar 

 O Galo é que vai mandar” 

(FREVO DO GALO, de Paulo Gama/Fernanda Gama/Fernando Azevedo) 

 

“Não deixem morrer Batutas 

Não deixem Batutas morrer 

       Batutas tem um passado de lutas 

Viva Batutas, Batutas vai vencer 

(NÃO DEIXEM O BATUTAS MORRER, de Álvaro Alvim) 

 

Recife, Recife, ouço ao longe você me chamar 

Recife , me espera 

Que outros blocos também vão chegar 

(RECIFE ANTIGO, de Fernando Azevedo) 

 

      Outro caso interessante de repetição encontrado em nosso corpus é a de verbos no 

imperativo (sobretudo o verbo vir), configurando uma estratégia de discurso persuasivo 

que visa a estabelecer o contato direto com o leitor/ouvinte. No âmbito dos estudos 

sobre as funções da linguagem, essa estratégia corresponde à função conativa (ou 

apelativa), aquela que, segundo Chalhub (1990), baseia-se “numa ação verbal do 

emissor de se fazer notar pelo destinatário, seja através de uma ordem, exortação, 

chamamento ou invocação” (1990: 22).  Os exemplos abaixo, há a ocorrência do 

chamamento e exortação: 

 

“Acorda, Recife, acorda 
Que já é hora de estar de pé 

(...) 
Vem, vem meninada 

Vem conhecer o Galo da Madrugada” 
(FREVO DO GALO, de Paulo Gama/Fernanda Gama/Fernando Azevedo) 

 
 

“Vem, vem, vem, 
Vem, vem Folião 

Vem que o Recife te espera ! 
Vem, vem conhecer, meu carnaval 

Que não há outro igual” 
(VEM FOLIÃO, de José Moraes) 
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5.5  Figuras de Linguagem 
        

     Estudadas desde a Antiguidade Clássica, as figuras de linguagem – ou figuras do 

discurso - geralmente são consideradas como modos de expressão que fogem ao usual. 

Perelman e Olbrechts- Tyteca assinalam que “provavelmente desde que o homem 

meditou sobre a linguagem, reconheceu-se a existência de certos modos de expressão 

que não se enquadram no comum” (2002:189). Por isso, as figuras são denominadas 

também de tropos (do grego trópos,volta, desvio, mudança), que, segundo Moisés, 

“consiste na translação de sentido de uma palavra ou expressão , de modo que passa a 

ser empregada em sentido diverso ao que lhe é próprio” (1988: 502) 

 

     Classificações variadas já foram propostas para o estudo das figuras, e a sua 

importância para a linguagem da propaganda é ressaltada por inúmeros autores. Para 

Carvalho (2003), por exemplo,  

 

 “As figuras do discurso, como formas persuasivas ou apologéticas, desempenham um 

importante papel na elaboração da mensagem publicitária” (2003:75) 

 

      Dependendo do enfoque adotado, as classificações podem enquadrar-se no âmbito 

dos modernos estudos da retórica – como os de Genette, Todorov, Dubois (Carvalho 

2003:74) – ou da pragmática – como a classificação de Orecchioni, que inclui os tropos 

não-convencionais (pressuposição, subentendido, clichê, catacrese), além dos tropos 

convencionais, (metáfora, metonímia, sinédoque, litotes e ironia) (1982:107, apud 

Carvalho 2003:75).  

 

       Reboul (1998) prefere falar em figuras de retórica, salientando que essa 

denominação não constitui pleonasmo, “pois existem figuras não-retóricas, que são 

poéticas, humorísticas ou simplesmente de palavras. A figura só é de retórica quando 

desempenha papel persuasivo.” [grifo nosso] (1998:113). Sua classificação apresenta as 

figuras em quatro categorias: figuras de palavras; figuras de sentido; figuras de 

construção; figuras de pensamento. 

    

     Abordamos aqui algumas figuras encontradas nas letras do nosso corpus, destacando 

seu papel na elaboração do discurso persuasivo presente nas canções. 
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5.5.1   Metáfora  

 

 

 

            Muito sucintamente, pode-se definir metáfora como uma comparação implícita 

ou uma forma de analogia. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, é importante 

compreender o que é analogia porque o papel da metáfora ficará mais claro a partir da 

compreensão daquela (2002:425). Segundo os autores, a analogia é o conjunto de 

relações estabelecidas entre diferentes termos que compõem dois elementos: o tema e o 

foro.  Para exemplificar, eles recorrem a Aristóteles :  

 

     “Assim como os olhos dos morcegos são ofuscados pela luz do dia, a inteligência de nossa 

alma é ofuscada pelas coisas mais naturalmente evidentes” (Aristóteles, in Metafísica) 

 

 

     Aqui, o tema é “o conjunto dos termos A e B, sobre os quais repousa a conclusão 

(inteligência da alma, evidência)”, enquanto foro é “o conjunto dos termos C e D, que 

servem para estribar o raciocínio (olhos do morcego, luz do dia)”. Ainda segundo os 

autores, “o foro é bem mais conhecido que o tema cuja estrutura ele deve esclarecer, ou 

estabelecer o valor, seja valor de conjunto, seja valor respectivo dos termos” (2002:424) 

 

     A partir dessa compreensão do que é a analogia, a metáfora é definida como “uma 

analogia condensada, resultante da fusão de um elemento do foro com um elemento do 

tema.” (2002: 453).    

 

 

     De maneira mais direta, Reboul (1998) define a metáfora como “uma comparação 

abreviada, que substitui o é como por é: Ela é [bela como] uma rosa” [grifo do autor] 

(1998: 122). Particularmente importante na linguagem poética, em que muito se baseia 

o gênero letra de música, a metáfora é também bastante comum na propaganda e em 

outras esferas da comunicação humana. Segundo Jubran (1985),  

 

      “o processo metafórico capta com mais eficácia a atenção do leitor, preenchendo o 

objetivo básico da propaganda: o de provocar, através da elaboração da mensagem e, a 
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partir daí, fazer com que ele se interesse pelo texto e, consequentemente, pelo que é 

propagado” (1985:27) 

 

     Alguns exemplos de metáfora encontrados no nosso corpus, enumero-os agora: 

 

1. “Madeira do Rosarinho  

Vem à cidade sua fama mostrar 

[...] 

Vem só dizer e com satisfação 

Queiram ou não queiram os juízes 

O nosso bloco é de fato o campeão 

[...] 

Viemos defender a nossa tradição 

E dizer bem alto que a injustiça dói 

Nós somos madeira de lei que cupim não rói” 

(MADEIRA QUE CUPIM NÃO RÓI, de Capiba) 

 

     Esse talvez seja o frevo-de-bloco mais conhecido do carnaval pernambucano, 

atualmente. Gravada pela primeira vez em 1963, pelo selo Mocambo, da gravadora 

Rozemblit, Madeira que cupim não rói teve uma regravação no primeiro CD do 

Bloco da Saudade (Saudade Vai Passar), de 1995, e outra em 1997 no disco 

Madeira que Cupim não Rói, homônimo de Antônio Carlos Nóbrega, dentre outras 

regravações. 

 

     A força expressiva dessa metáfora da madeira como sinônimo de resistência é 

melhor compreendida se considerarmos o contexto de criação da obra. Segundo 

Silva (1998), Leite (2002) e Bezerra e Lucas (2006), a canção foi escrita por Capiba 

a pedido dos integrantes do bloco Madeira do Rosarinho, após sucessivas derrotas 

nos concursos oficiais do carnaval do Recife. A história é contada assim pelo Jornal 

do Commercio: 

 

“Residente no bairro do Rosarinho, na década de 60, o compositor Lourenço Barbosa, o 

Capiba, foi procurado pela então diretoria do Bloco Madeira do Rosarinho, fundado em 
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1926, para compor um frevo-canção sobre as injustiças que os líderes da agremiação 

julgavam sofrer por parte dos juízes da passarela.” 

 “ ’Os líderes do bloco sempre comentavam que estavam sendo roubados. Em 62, vieram 

aqui e encomendaram o frevo, que meu marido escreveu e musicou’, conta dona Zezita.” 

(JORNAL DO COMMERCIO, 08/02/1998) 

 

     Embora tenha sido criada a partir de uma situação específica, num contexto 

marcado pela rivalidade entre as agremiações (cf. Silva 2000:151-160), Madeira que 

cupim não rói alcançou uma popularidade tão grande que sua execução é hoje 

praticamente obrigatória em qualquer acerto-de-marcha ou desfile dos blocos líricos. 

Certamente, tal popularidade em muito se deve à força dessa metáfora, que, de 

acordo com Leite (2002), “sintetiza simbolicamente a resistência de Madeira perante 

todas as adversidades sofridas desde sua criação [..] perante o destruidor mais feroz 

e tenaz que se conhece: o cupim” (2002:48) 

 

     Entretanto, o que talvez explique com mais propriedade essa condição a que a 

música chegou seja o fato de que a letra ganhou um significado que ultrapassa o 

momento histórico da sua criação, tornando-se uma espécie de hino do carnaval de 

Pernambuco. Pode ser considerada um canto em defesa das tradições e dos valores 

que definem a identidade cultural pernambucana, no âmbito do carnaval ou em 

outras dimensões de nossa condição sócio-histórica. 

 

     Escrevendo sobre o espetáculo, batizado com o mesmo nome da canção (e do CD 

lançado na ocasião), do músico, ator e dançarino Antônio Carlos Nóbrega, Carvalho 

(1997) aproveita o mote da resistência contido na metáfora para uma análise crítica 

da situação brasileira de então, com ênfase na área da Educação superior pública: 

 

“O emocionante espetáculo de Antônio Carlos Nóbrega, tecido com as raízes das mais 

legítimas tradições, tomou como título o hino do Bloco Madeira do Rosarinho: Madeira que 

cupim não rói. [...] O hino pode ser adotado como lema de resistência em sentido amplo, 

para qualquer campo e caso. [...] ‘Queiram ou não queiram os juizes’ pode ser a denúncia de 

outras situações de injustiça: da forma como é tratado um Estado, uma cultura, uma classe, 

uma instituição.[...] Bem poderia  usá-la o sistema de ensino público superior, submetido a 

um desmonte irresponsável sem precedentes. [...] Cultura e Educação são vertentes que 

sustentam a identidade brasileira e que nos convidam a cantar como o bloco ‘Somos 
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Madeira de lei que o cupim não rói’, mesmo quando o cupim é globalizado, privatizante, 

economicista e neoliberal.” (Jornal do Commercio, 31/10/1997) 

 

     Vê-se aqui, então, como a metáfora inicialmente elaborada para significar a 

resistência de um bloco contra a injustiça das comissões julgadoras, no contexto 

específico das competições oficiais do carnaval recifense, é redimensionada ao 

ponto de tornar-se um lema em defesa das tradições carnavalescas (contra, por 

exemplo, a falta de maiores espaços na mídia para sua propagação e valorização) e 

da cultura em geral.  

 

 

      Outros exemplos de metáfora extraídos do nosso corpus: 

 

 

2. “Que flor é essa que brotou em Casa Forte ? 

Cheia de encanto, tão diferente 

[...] 

Só quatro dias ela tem de existência 

Mas a essência jamais morrerá 

Que flor é essa ? É a vitória-régia 

Que nos guizos da folia brotou e vai ficar.” 

(QUE FLOR É ESSA ? , Bráulio de Castro e Fátima de Castro)    
 
 

3. “Escuta, Casa Forte 

Teu bloco vai sair 

E a Flor-da-Vitória Régia 

Outra vez na Praça vai se abrir” 

(FLOR DA VITÓRIA-RÉGIA, Fred Monteiro  e  Getúlio Cavalcanti)   

 

 

 

     Nos exemplos 2 e 3 é estabelecida uma relação entre a flor (que “brotou”, 

“perfumou”, “vai se abrir”) e o bloco (que “vai sair”). As duas canções acima pertencem 

ao repertório do bloco Flor da Vitória-Régia, do bairro de Casa Forte, famoso pela sua 

praça, projetada pelo paisagista Burle Max, com predominância da vitória-régia na 
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composição paisagística. Essa identificação do bloco com a flor remonta a uma tradição 

inaugurada com o primeiro bloco de que se tem notícia no Recife, chamado Bloco das 

Flores Brancas, depois rebatizado simplesmente de Bloco das Flores, segundo Silva 

(1991:LII).  

     

      Dada a importância da presença feminina na constituição dos blocos líricos, 

percebemos aí um indício da caracterização da beleza feminina pela metaforização da 

flor, já que o substantivo é usado para designar várias agremiações: Flor da Lira, Flor do 

Eucalipto, Flor da Magnólia e outros.  A escolha dos nomes pode ser então explicada 

pela definição sucinta que nos traz Reboul: “A metáfora designa uma coisa com o nome 

de outra que tenha com ela uma relação de semelhança”. (1998: 122)  

 

4. “Vem do Recife, ó linda melodia 

Essa folia que nos faz cantar e delirar 

São Cordas e Retalhos de uma vida 

Pela cidade a desfilar” 

(EVOÉ, NELSON FERREIRA !, Paulão e Hamilton Florentino) 

 

5. “Atados pelos nós, as cordas somos nós 

Retalhos é o povo, assim Diego Rocha falou” 

(ROUGE ET BLANC, de Airton, Eliane e Leila Chaves) 

 
 

     Os exemplos 4 e 5 pertencem ao repertório do Bloco Cordas e Retalhos e podem ser 

compreendidos como um desdobramento da explicação sobre o significado do próprio 

nome do bloco. De acordo com essa explicação,  

 

“As ‘cordas’ são uma referência aos instrumentos que compõem a nossa orquestra, 

caracteristicamente chamada de Pau e Corda (violões, banjos, cavaquinhos, bandolins, além dos 

instrumentos de sopro e percussão e das vozes das nossas pastorinhas). E, finalmente, os 

‘Retalhos” fazem referência à multiplicidade de formas, cores, sensações e sentimentos que 

afloram no carnaval. É a mistura colorida da multidão; uma imagem presente no frevo-de-rua 

antológico “Retalhos de Saudade”, de Levino Ferreira.  (Santos e Paes Barreto 2003: 33; 

disponível em www.cordaseretalhos.zip.net) 

 

http://www.cordaseretalhos.zip.net/
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     Em 4, ressalta-se a condição de pertencimento do bloco à sua cidade – o Recife – de 

onde vem a “linda melodia” que faz “cantar e delirar”. Além disso, a expressão 

“Cordas e Retalhos de uma vida” enaltece o valor da agremiação, estabelecendo 

metaforicamente os vínculos que unem o carnaval à própria vida. Se levarmos em 

consideração ainda, por um lado, a metáfora das cordas do instrumento musical, que, 

separadas, em sua individualidade, harmonizam-se para produzir o som em conjunto; e 

por outro lado a imagem das cordas como elementos de ligação, podemos perceber aqui 

a dimensão afetiva que resulta da integração dos componentes de um bloco 

carnavalesco em sua vivência cotidiana. Vemos, então, a imagem do bloco como uma 

família cujos componentes (seus retalhos) estão unidos para além dos limites da 

brincadeira do carnaval. É disso que falam Bezerra e Victor (2006), ao afirmarem, por 

exemplo, que 

 

“Estes foliões acabam se aproximando e criando uma convivência construída durante os 

momentos em que suas vidas se cruzam no Bloco. Criam hábitos que vão extrapolar a vivência 

carnavalesca e se estender ao cotidiano, da mesma forma que o Bloco também vai aos poucos 

tomando conta de suas vidas.” (2006:70) 

  

    Já em 5, a explicação do significado do nome do bloco aparece claramente na 

metáfora das cordas (“as cordas somos nós”) e dos retalhos (“retalhos é o povo”). Há a 

ocorrência de um caso interessante de homonímia (“atados pelos nós, as cordas somos 

nós”), em que o pronome pessoal da segunda pessoal do plural (nós) ressalta o caráter 

de coletividade na identificação do bloco, e o substantivo masculino, plural de nó (nós), 

valoriza ainda mais a noção de entrelaçamento e união suscitada pela imagem das 

cordas. 

 

     Destaca-se ainda nesse exemplo a menção ao nome de Diego Rocha, um dos 

membros fundadores do bloco, um jovem que supera as limitações impostas pela 

síndrome de Down com a participação efetiva como percussionista da orquestra 

(também é integrante do Maracatu Nação Erê, do Pina) e compositor.    
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  5.5.2  Hipérbole 

 

 

    De modo geral, as figuras de linguagem são recorrentemente incorporadas à 

linguagem publicitária, pois são usadas para ampliar a expressividade da mensagem. 

Segundo Guiraud, as figuras designam “uma maneira de falar mais viva que a 

linguagem comum” (1978:26). No caso da hipérbole, que é caracterizada pelo exagero 

do pensamento, busca-se a amplificação de determinada característica do objeto. 

 

     É o caso, por exemplo, da canção “Até Dois Mil e Cinqüenta”, de Bráulio e Fátima 

de Castro, que exalta os feitos do Bloco Batutas de São José quanto à conquista de 

títulos, em oposição ao seu rival, o Banhistas do Pina (ambos são filiados à Federação 

Carnavalesca de Pernambuco). Trata-se de uma resposta à provocação de Getúlio 

Cavalcanti em sua exaltação ao Banhistas do Pina. Sobre essa agremiação, Getúlio 

escrevera que “depois de Banhistas todo bloco é igual”, ao que Bráulio e Fátima 

retrucaram lembrando o número de títulos conquistados pelos Batutas de São José, 

impossível de ser alcançado.  

 
“Batutas foi bi, Batutas foi tri 

Batutas foi tetra, Batutas foi penta 

E quem quiser na gente encostar 

Vai tem que ganhar 

Até dois mil e cinqüenta” 

(ATÉ  DOIS  MIL  E  CINQÜENTA, Bráulio  de  Castro e Fátima  de  Castro) 
 
 

Freqüentemente, a hipérbole está inserida numa elaboração discursiva baseada 

na descrição do objeto, com a finalidade de destacar positivamente seus valores e seus 

traços peculiares. Segundo Adam e Bonhomme (2000), essa descrição elogiosa aparece 

na forma de uma enunciação particular, exclamativa, para ressaltar “de maneira 

expressiva a admiração” (2000:119), como é possível perceber nos dois exemplos a 

seguir. No primeiro, extraído do repertório do bloco da Saudade, a hipérbole consiste na 

amplificação de elementos que caracterizam o próprio lirismo do bloco, a partir da 

origem desse termo, vinculado à poesia lírica (derivada, por sua vez, da lira, 

instrumento usado para acompanhar os recitais de poesia na Grécia Antiga).  
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“Evoluções nas ruas sim 

Meu bloco canta 

Canções sem fim 

Tudo é amor 

Poesias mil” 

(CANTA, TOINHO, de Margot Cavalcanti e Nilzo Nery) 

 

De modo geral caracterizado pela abordagem de temas como o romantismo 

amoroso, o lirismo do bloco destaca-se hiperbolicamente na sua música (canções sem 

fim), na sua poesia (poesias mil) e no amor (tudo é amor). 

 

Neste outro exemplo, também do Bloco da Saudade, a hipérbole ressalta a 

beleza plástica do conjunto de desfilantes e orquestra, baseada no efeito policromático 

do vermelho, azul e branco, suas cores oficiais: 

  

“Chegou o Bloco da Saudade 

Um mar azul, branco e encarnado 

De vozes, brilho 

Todo iluminado 

entoando Valores do Passado” 

(SONHOS E LUZ, de Cláudio Almeida e Humberto Vieira) 

 

Aparece ainda nesse exemplo um caso de sinestesia, um recurso empregado na 

Literatura (especialmente no período do Simbolismo) e que, segundo Moisés (1988), é 

um vocábulo oriundo da Psicologia, que “designa a transferência de um sentido para 

outro, isto é, a fusão, num ato perceptivo, de dois sentidos ou mais” (1988:478). 

Podemos observar aqui a fusão dos sentidos da visão e da audição em “Um mar azul, 

branco e encarnado de vozes”. 

 

 Há casos em que a hipérbole diz respeito não às qualidades do bloco em si, mas 

às ações do mundo exterior diante da beleza, da exuberância ou da grandeza de sua 

exibição. É o que podemos ver nos exemplos abaixo (os dois primeiros extraídos do 

repertório do Batutas de São José; o terceiro, dedicado por Romero Amorim ao Bloco 

Nem Sempre Lily Toca Flauta): 
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“Batutas campeão dos campeões 

Soube vencer soube brilhar no carnaval 

Porque entre mil aclamações  

Vai regressando nosso bloco sem rival” 

(REGRESSO DE BATUTAS, de Augusto Bandeira) 

 

“Vibrando de emoção  

Nos dias de carnaval 

Vemos o mundo em festa 

Numa algazarra sem igual” 

(O MUNDO EM FESTA, de Geraldo Costa) 

 
“É sexta-feira, é festa 

O carnaval começa 

Toda a cidade está iluminada 

O bloco vai sair, pra ver você Lili 

Tocando a sua flauta encantada” 

(PRA VER VOCÊ, LILI, Romero Amorim) 

 

“Toda a cidade iluminada agora 

está mandando embora 

da tristeza o mal 

Os foliões, os blocos vão passando 

É o Recife mostrando seu maior festival 

(RECIFE EM FESTA, Dimas Sedícias / Antônio Coutinho) 

 

 É interessante observar como, nos dois últimos exemplos acima, a mesma imagem 

hiperbólica é empregada para amplificar a noção de luminosidade com que se prepara a 

cidade para a festa do carnaval. No entanto, o intuito discursivo tem objetivos distintos: 

no primeiro texto, busca-se a exaltação da agremiação, simbolizada pelo nome Lili 

(personagem fictícia de que se originou o nome do próprio bloco, Nem Sempre Lily 

Toca Flauta). Já no segundo, o objeto retratado é a própria cidade do Recife, que se 

prepara para “mandar embora” o mal. 
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5.5.3  Metonímia 

 

 

      A metonímia consiste no emprego de um nome em lugar de outro, a partir de uma 

relação de contigüidade. Do grego meta onoma (troca de nome), ela difere da metáfora 

porque se baseia, segundo Heinrich Lausberg (1936 in Garcia 1978) “numa relação real 

e não mentada, portanto não comparativa, como é o caso da metáfora” (1978:93).  

 

     Essa relação de contigüidade é estabelecida de diversas maneiras. Garcia (1978) cita, 

o caso do emprego do nome de uma matéria pelo nome do artefato, dando como 

exemplo a frase “Já tangem ao longe os bronzes” (= os sinos de bronze) (1978: 96). Em 

nosso corpus, encontramos o seguinte exemplo: 

 

“Fui ver Olinda onde o frevo faz 

Uma alegria a mais 

Nas ruas que eu vivi 

Ao som de um pinho em noite enluarada 

Por madrugadas que eu não esqueci” 

(REVENDO OLINDA, de Getúlio Cavalanti) 

 

       Aqui, o substantivo pinho, que designa o nome de uma espécie de madeira, é 

empregado no lugar do nome instrumento (violão) do qual é feito. O projeto enunciativo 

da canção é baseado na exaltação à cidade de Olinda, tomada como palco do Carnaval e 

da vivência boêmia trazida à lembrança do enunciador, simbolizada pelo instrumento 

musical.  

      

     Reboul (1998) ressalta que a força argumentativa da metonímia está no fato de que 

através dela pode-se destacar determinado aspecto do objeto enfocado. Segundo ele, 

“Seu poder argumentativo é antes de tudo o da denominação, que ressalta o aspecto da 

coisa que interessa ao orador.” (1998:121) No exemplo abaixo, também do compositor 

Getúlio Cavalcanti, podemos observar que o objeto enfocado, o Bloco das Flores, é 

destacado por um aspecto em particular: 

 

“Bloco das Flores 
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Que alegria ver você voltar 

Com seu sorriso de esquecer as dores” 

(BLOCO DAS FLORES, de Getúlio Cavalcanti) 

 

        Trata-se de uma canção que saúda o ressurgimento do bloco das Flores, 

agremiação fundada em 1920 e que, muitos anos após o desaparecimento, volta a 

participar do Carnaval no ano 2000. A alegria pelo ressurgimento do bloco é 

apresentada na canção através do seu sorriso, um aspecto particular da emoção e 

felicidade expressa pelas pessoas que compõem o bloco. 

 

     No exemplo abaixo, podemos encontrar um dado interessante a respeito da 

metonímia, referido por Reboul (1998) ao dizer que “Mais do que os outros tropos, a 

metonímia cria símbolos, como por exemplo A foice e o martelo,  A rosa e a cruz. 

Nesse sentido, condensa um argumento fortíssimo.” (1998:121)  

 

 

“Os flabelos estão surgindo 

Chamando o carnaval 

Abrindo alas pro povo entrar 

Na folia geral” 

(FOLIA GERAL, de Maurício Cavalcanti e Marcelo Varella) 

 

    Trata-se de um caso do emprego do todo pela parte: o flabelo (abre-alas do bloco 

lírico) é usado para significar a própria agremiação. Pode-se observar ainda nesse 

exemplo um caso de personificação, figura que consiste na atribuição de características 

humanas a coisas ou seres inanimados, já que os flabelos aparecem chamando o 

carnaval. 

 

     A identidade dos blocos líricos é assim destacada no símbolo do flabelo. Podemos 

observar aqui, no projeto enunciativo da canção, a importância dos blocos líricos no 

chamamento dos foliões para o início da folia. A canção, gravada em 2004 no CD 

Saudade 30 Anos, do Bloco da Saudade, remete ao momento histórico atual, de 

efervescência cultural no âmbito do Carnaval, marcado pelo aparecimento de um 
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número significativo de novas agremiações, bem como o ressurgimento de outras, a 

exemplo do Bloco das Flores. A segunda estrofe da letra aponta claramente para isso: 

 

“Quantos blocos ? Não sei 

Nunca vi nada igual 

A gente cantando 

Fazendo a folia geral. 

(FOLIA GERAL, de Maurício Cavalcanti e Marcelo Varella) 

 

           De fato, um levantamento parcial do número de blocos líricos atuando hoje no 

Carnaval de Pernambuco revela mais de trinta, em diversos bairros do Recife, além de  

Olinda, Cabo de Santo agostinho, Paudalho, Moreno, Camaragibe, Vitória de Santa 

Antão e outras cidades. A história de 20 desses blocos, juntamente com as letras dos 

respectivos hinos e marchas-regresso, foi reunida por Gilberlande Santos e José Ricardo 

Paes Barreto, em Itinerário Lírico do Carnaval do Recife (2003). 

 

 

 

 

5.6  Relações temporais: presente e saudade no frevo-de-bloco 
 

 

 

     Cada gênero retórico definido por Aristóteles apresenta relações temporais 

específicas, que são apontadas pelos diversos autores que estudam a linguagem da 

propaganda. Adam e Bonhomme (2000), por exemplo, resumem assim tais relações: 

 

• “No gênero judicial, o orador acusa ou defende perante um tribunal. A alegação da 

defesa tem o passado como temporalidade básica e uma finalidade ética: o justo ou o 

injusto” 

• “No gênero deliberativo [...] essencialmente dirigido ao futuro, o fim que orienta toda 

deliberação é, tal como repete Aristóteles, a felicidade.” 

• “o gênero epidítico trata do elogio e do vitupério [...] seu tempo de referência é o 

presente e seu esquema argumentativo básico é a amplificação. Ao expor fatos 

conhecidos de todo mundo, o orador trata de exaltá-los, fazendo valer ‘sua grandeza e 
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sua beleza’ (Aristóteles, Rhétorique I, 1368a), mediante diversas figuras de 

amplificação: hipérbole, repetição, metáfora, qualificação [...]”  (2000:115) 

      

     Alguns autores, como Carrascoza (1999), apontam o gênero deliberativo como 

“dominante na trama do texto publicitário, cujo intuito é aconselhar o público a julgar 

favoravelmente uma marca, o que pode resultar numa ação ulterior de compra” 

(1999:26). Compreendemos aí uma ênfase nas relações comerciais subjacentes à 

propaganda de produtos. 

 

     Entretanto, como já afirmamos acima, preferimos nos aliar à posição que define a 

linguagem da propaganda como uma mistura dos gêneros demonstrativo e deliberativo, 

que são inclusive colocados lado a lado pelo próprio Aristóteles, quando afirma que “o 

elogio e o conselho pertencem a uma espécie comum” (Arte Retórica, Livro Primeiro, 

cap. IX, p.64) 

 

     Na abordagem das letras que compõem o nosso corpus, observamos de fato o 

predomínio do gênero demonstrativo (ou epidítico), que, segundo Aristóteles, é 

essencialmente centrado no presente, “porque para louvar ou para censurar apoiamo-nos 

sempre no estado presente das coisas; contudo sucede que freqüentemente utilizamos a 

lembrança do passado ou presumimos o futuro” (Arte Retórica, Livro Primeiro, cap.III).  

 

     Como se depreende da citação, mesmo centrado no presente, o discurso apologético 

pode utilizar-se de referências do passado ou mesmo voltar-se para o futuro. Um bom 

exemplo desse processo de articulação entre diferentes tempos verbais com a finalidade 

de exaltar um objeto é a canção abaixo: 

 

“Quero o meu bloco cantando as flores 

Todas as flores ! 

Quero o meu bloco cantando alegria 

Todo dia!  [...] 

E, quando o bloco sair 

As manhãs vão sorrir 

Com o passar das pastoras 

Hão de se abrir as janelas [...] 

Lindas borboletas douradas 
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Saltarão nas calçadas 

Somente pra vê-las” 

(FLABELO DE ESTRELAS, de Alvacir Raposo) 

       

     Alguns recursos de amplificação já mencionados anteriormente aparecem aqui, a 

exemplo do paralelismo (quero meu bloco cantando as flores /.../ quero meu bloco 

cantando alegria) ou do emprego de substantivos (flores, alegria) para ressaltar os 

valores do bloco (de qualquer bloco lírico, ou de todos eles, já que a canção não 

pertence ao repertório de nenhuma agremiação em particular). É, no entanto, a 

articulação entre os tempos presente e futuro, no emprego dos verbos (“quero meu 

bloco cantando [...] as manhãs vão sorrir”, o que ressalta a valorização do objeto, ou 

seja, o bloco em movimento, com suas pastoras a espalhar uma alegria que repercutirá 

na grande admiração metaforicamente expressa numa imagem de “lindas borboletas 

douradas”, que “saltarão nas calçadas somente pra vê-las”. 

 

      Decidimos abordar esse aspecto particularmente porque, ao longo da seleção do 

corpus, chamou-nos a atenção a recorrência do emprego de formas verbais no presente - 

embora não tenhamos procedido a uma análise quantitativa. Para nós, o mais importante 

é observar que tal fenômeno corrobora para alcançarmos êxito em um dos objetivos 

deste trabalho, que é propor uma nova leitura do frevo-de-bloco para negar a posição, 

freqüentemente tomada como senso comum, de que se trata de um gênero 

eminentemente passadista, elaborado como um discurso monocórdio baseado no tema 

do saudosismo. 

 

    Assim é que, ao investirmos na hipótese de que o frevo-de-bloco se elabora 

discursivamente a partir de estratégias da linguagem da publicidade, pretendemos 

mostrar que é sobre o tempo presente que esse discurso se baseia, na exaltação do seu 

objeto, quer sejam as próprias agremiações carnavalescas, quer sejam os diferentes 

elementos (por exemplo, pessoas e paisagens) que se destacam na construção da 

identidade cultural pernambucana. 

 

    Os primeiros exemplos que trazemos apresentam um traço em comum: os verbos 

destacados estão no gerúndio, categoria classificada pela gramática como forma 

nominal do verbo, por não apresentar flexão de tempo ou de modo. O gerúndio indica 
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um processo verbal em curso, deixando clara a idéia de duração, o que confere ao 

enunciado certa dinamicidade conduzida pela ação presente: 

 

1. “Os flabelos estão surgindo 

Chamando o carnaval 

Abrindo alas pro povo entrar 

Na folia geral” 

(FOLIA GERAL, de M. Cavalcanti e M. Varella)l 

 

2.“São os Batutas de São José 

Com seus cordões que já vão passando 

Vão entoando linda canção 

Que leva o povo de arrastão” 

(RESPOSTA, de Levino Ferreira) 

 

3. Toda a cidade iluminada agora 

está mandando embora 

da tristeza o mal 

Os foliões, os blocos vão passando 

É o Recife mostrando seu maior festival 

(RECIFE EM FESTA, de Dimas Sedícias e Antônio Coutinho) 

 

4.  ”E em minha retina 

Se descortina um bloco vindo 

Em evolução 

As pastoras sorrindo  

Entoam uma linda canção” 

(INCONTIDA EMOÇÃO, de Alcides Vespaziano) 

 
     No âmbito dos estudos estilísticos sobre a classe verbal, alguns autores destacam 

que, além das categorias de tempo e modo, os verbos da língua portuguesa “comunicam 

a maneira de ser da ação (aspecto verbal), levando em conta a duração do processo em 

si mesmo” (Monteiro 1991:71). Trata-se de uma noção distinta da noção de tempo 

verbal, que encontra formas ou flexões próprias em todas as línguas, o que não acontece 

com o aspecto, embora, segundo Garcia (1978), “a maneira de ser do processo verbal 
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seja tão importante quanto o próprio tempo” (1978:66).  Quanto a isso, o autor 

apresenta um exemplo simples: 

 

“Há uma grande diferença entre estas duas formas que indicam ação praticada no presente: eu 

trabalho e eu estou trabalhando. Na segunda, a idéia de duração é muito mais viva do que na 

primeira.” [grifo do autor] (1978:66)  

 

     Em todos os exemplos acima, observamos ocorrências daquilo que Câmara Jr. 

(1980) classifica de aspecto durativo, aquele que “frisa a duração do processo” 

(1980:142) através do gerúndio, conferindo ao enunciado um caráter dinâmico de 

continuidade da ação. 

 

      Em 1, a construção metonímica “os flabelos estão surgindo” indica o início da 

participação dos blocos na convocação geral para a folia, com a imagem dos flabelos, 

que são os abre-alas, cartazes artísticos geralmente em forma de leque onde se lê o 

nome das agremiações. Já em 3, a cidade do Recife aparece como sujeito das ações 

verbais (mandando, mostrando), com a participação dos foliões e blocos na realização 

do seu “maior festival”. O exemplo 2 exalta o Bloco Batutas de São José e a força 

sedutora de sua música (“Vão entoando linda canção / que leva o povo de arrastão”), 

da mesma forma como se vê no exemplo 4, de uma canção pertencente ao repertório do 

Bloco Cordas e Retalhos. Aqui, além da beleza da canção, acrescenta-se a imagem das 

“pastoras sorrindo”, que ressalta a simpatia da ala feminina como valor positivo da 

agremiação.  

 

     Uma olhada sobre as canções consideradas como hinos das agremiações revela 

também a predominância do tempo presente na elaboração discursiva dos enunciados, o 

que nos permite identificar traços característicos do gênero demonstrativo nestas letras. 

De modo geral, como já afirmamos aqui, o discurso epidítico busca a adesão do 

auditório aos valores que exalta, fazendo-o reconhecer e aplaudir esses valores. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), no epidítico, enfim, “o orador procura  
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criar uma comunhão em torno de certos valores reconhecidos pelo auditório, valendo-se 

do conjunto de meios que a retórica dispõe para amplificar e valorizar” (2002:56) 

 

     Alguns exemplos do nosso corpus são relacionados a seguir. A identificação dessas 

letras como hinos das agremiações está em Lapenda et al (1994) e Santos e Barreto 

(2003). 

 

      A exaltação aos valores das agremiações aparece sob diferentes enfoques. De modo 

geral, enfatiza-se a beleza da música do bloco, associada à beleza plástica do conjunto 

formado por pastorinhas e orquestra, trajando belas fantasias e transmitindo uma alegria 

sedutora aos olhos e ouvidos – o tipo de sedução cantada por Edgard Moraes em Alegre 

Bando (“Abram alas, queridos foliões, que vai passar o alegre bando [...] deixando o 

povo com prazer cantando”). Vale considerar que a conjugação dos verbos no presente 

contribui para estabelecer, no plano lingüístico, aquilo que Tatit (1997) chama de 

“presentificação enunciativa”, que resulta na preservação do sentido de exaltação e 

enaltecimento dos valores da agremiação a cada nova audição, tornando até hoje atual, 

por exemplo, uma canção como Marcha da Folia, de 1924: 

        
5. “Bloco das Flores por onde passa 

Semeia com tal graça 

Ao som de lindas canções 

Os esplendores dessa alegria 

Que as almas extasia 

E apaixona os corações” 

(MARCHA DA FOLIA, de Raul Moraes 

- hino do Bloco das Flores) 

 

     Seguem-se outros exemplos: 

 

6. “Vem conhecer o que é harmonia 

Nesta canção 

O Inocentes apresenta 

Um lindo panorama de folião 

Nossos acordes fazem a mocidade 

Ter alegria” 
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(PANORAMA DE FOLIÃO, de Luiz de França  

– hino do Bloco Inocentes do Rosarinho) 

 

7. “Vem ouvir o som da lira 

que geme e também suspira 

Devemos brincar 

Cantar, não faz mal 

Nos três dias de carnaval” 

(SOM DA LIRA, de João Santiago 

- hino do Bloco Flor da Lira do Recife) 

 

8. “Retalhos de saudade relembrando 

Da minha infância belos sonhos de criança 

Revivem blocos coloridos do passado 

Vermelho e branco é mais um bloco a desfilar 

Sopros e cordas, lindas vozes vão cantando 

Surdo e pandeiro fazem o povo delirar 

Retalhos de cetim caídos pelo chão 

Alinhavando sons e foliões” 

(HINO DO CORDAS E RETALHOS, de Conceição Rocha) 

 

9. “Em plena folia querida 

Rebelde é o bloco que não tem rival 

E vamos com a voz erguida 

Conquistar as glórias deste carnaval [...] 

Nossa turma cantando com fé 

Faz o passo animado, meu bem 

Em Rebeldes Imperial” 

(A VERDADE É ESTA, de Edgard Moraes 

- hino do Bloco Rebeldes Imperial) 

 

     Em outros casos, a vinculação do bloco à sua respectiva comunidade estabelece uma 

noção de identidade que resulta na valorização e na exaltação das agremiações a partir 

de sua origem geográfica. Alguns nomes já apresentam essa identidade (Madeira do
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 Rosarinho, Inocentes do Rosarinho, Batutas de São José, Banhistas do Pina, etc.). Nos 

exemplos a seguir, o projeto enunciativo das canções é baseado na valorização do lugar 

ao qual pertence cada agremiação, como organização social vinculada às paisagens (a 

praça, as praias, as ladeiras etc.) cantadas nos versos : 

10. “Escuta, Casa Forte 

Teu bloco vai sair 

E a Flor-da-Vitória Régia 

Outra vez na Praça vai se abrir 

Viemos para cantar 

Glórias e tradições 

De um bairro secular 

À luz dos seus eternos lampiões” 

(FLOR DA VITÓRIA-RÉGIA, de Fred Monteiro e  Getúlio Cavalcanti  

– hino do Bloco Flor da Vitória-Régia) 

 

11. “As nossas praias tão lindas 

Que nos fazem admirar 

Quando Banhistas vem 

Trazendo as morenas 

Pra tomar banho de mar [...] 

Somos Banhistas do Pina 

Viemos lembrar ao povo gentil 

Vamos mostrar 

As lindas praias do meu Brasil” 

(LINDAS PRAIAS, de Luiz Faustino  

- hino do Bloco Banhistas do Pina) 

 

12. ““Eu quero mais, amar  

Eu quero mais, cantar 

Eu quero mais as ladeiras de Olinda 

Eu quero mais, paixão 

Meu bloco que se fez canção 

Porque pra mim o carnaval não finda.” 

(EU QUERO MAIS OLINDA, de Bráulio e Fátima de Castro 

- hino do Bloco Eu Quero Mais) 
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13“Em minha jornada encantada 

Trago uma nova poesia 

Para cantar apenas alegria [...] 

Eu sou o pára-quedista 

Da Estrada Real do Poço 

Palhaço, trapezista 

Não sou velho, nem moço 

No meu balão de festas 

Tem de tudo pra vocês” 

(PÁRA-QUESDISTA REAL, de Humberto Vieira e Nuca 

- hino do Bloco Pára-Quedista Real) 

 

     Outros exemplos ainda enfatizam a disposição para a luta pela preservação dos 

valores e manutenção da tradição carnavalesca dos blocos líricos e de sua música, o 

frevo-de-bloco. Observa-se então que o sentido de identidade diz respeito não apenas ao 

pertencimento a cada agremiação específica, mas, de maneira mais ampla, à própria 

manifestação cultural (o bloco e sua música, no panorama do carnaval): 

 

 

14. “Eu quero entrar na folia, meu bem 

Você sabe lá o que é isso 

Batutas de São José, isto é, parece 

Que tem feitiço 

Batutas tem atrações que 

Ninguém pode resistir 

Um frevo desses que faz 

Demais a gente se distinguir 

(SABE LÁ O QUE É ISSO, de João Santiago  

– hino do Batutas de São José) 

 
 

 

15. “Madeira do Rosarinho vem à cidade sua fama mostrar 

E traz com seu pessoal 

Seu estandarte tão original [...] 

E se aqui estamos cantando esta canção 
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Viemos defender a nossa tradição [...]) 

(MADEIRA QUE CUPIM NÃO RÓI, de Capiba  

– hino do Bloco Madeira do Rosarinho) 

 

16.“O frevo vem 

de Um Bloco em Poesia 

Brota na rua e vai pra imensidão 

Vai, explode 

E o povo sai catando 

Com o coração na mão 

Misturando o futuro 

Com aquilo tudo 

Que é tradição” 

(ESTANDARTE POESIA, de Adalberto Cavalcanti e João Araújo 

- hino de Um Bloco em Poesia) 

 

 

     Considerando ainda a questão do aspecto verbal, os exemplos acima são ilustrativos 

de algumas possibilidades de compreensão do processo verbal no presente. Além do 

aspecto durativo, representado pelo gerúndio, como em 8 (“Retalhos de saudade 

relembrando [...] Alinhavando sons e foliões), em 9 (Nossa turma cantando com fé”), 

10 (“quando Banhistas vem trazendo as morenas”) e 16 (“Misturando o futuro Com 

aquilo tudo que é tradição”), observam-se exemplos de outros aspectos, encontrados em 

certas locuções verbais, segundo classificação proposta por Garcia (1978). 

 

      O aspecto conativo, que “exprime o esforço, a tentativa, o impulso ou o movimento 

para realizar determinada ação” (1978:68) aparece em 9 (“E vamos com a voz erguida 

Conquistar as glórias deste carnaval”), em 11 (“Viemos lembrar ao povo gentil / Vamos 

mostrar As lindas praias do meu Brasil”) e em 15 (“Madeira do Rosarinho vem à cidade 

sua fama mostrar”). 

 

     O aspecto causativo, que “expressa a idéia de que uma ação verbal é causa de outra” 

(1978:67) encontra-se em 6 (“Nossos acordes fazem a mocidade ter alegria”) e em 8 

(“Surdo e pandeiro fazem o povo delirar”); e por fim, o aspecto volitivo, que expressa “o 
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desejo, vontade ou intenção de praticar determinada ação” (1978:68) está em 12 (“Eu 

quero mais, amar / Eu quero mais, cantar / Eu quero mais as ladeiras de Olinda”), em 14 

(“Eu quero entrar na folia, meu bem / Você sabe lá o que é isso”) e em 17, abaixo, 

(“Quero fazer um carnaval de alegria), uma canção do repertório do Bloco Confete e 

Serpentina cujo propósito comunicativo se volta claramente para o futuro, com a 

repetição do adjetivo novo/nova reiterando a posição de renovação da tradição 

carnavalesca do bloco lírico, inclusive com a negação do sentimento de saudade ou 

nostalgia (“sem nostalgia ou saudade de outras eras”): 

 

17. “Quero fazer um carnaval de alegria 

Sem nostalgia ou saudade de outras eras 

Quero botar uma fantasia 

Para dançar e afastar velhas quimeras 

Um novo amor, nova emoção, nova magia 

Um novo bloco e uma nova colombina 

Vou desfilar com uma nova alegoria 

No meu cordão do Confete e Serpentina” 

(MARCHA DE BLOCO, de Inaldo Moreira 

- hino do Bloco Confete e Serpentina) 

 

    Uma análise da ocorrência do tempo presente nas letras do frevo-de-bloco serve para 

confirmar a recorrência de estratégias discursivas baseadas no gênero demonstrativo, 

considerado basilar na construção da linguagem publicitária. A ocorrência dos verbos 

no presente incide sobre o projeto enunciativo da canção provocando aquilo que Tatit 

(1997) denomina de “efeito inevitável de ‘realidade’ enunciativa: alguém diz alguma 

coisa aqui e agora.” (1997:88). Isso resulta ainda no redimensionamento da noção de 

identidade, através da exaltação aos valores das agremiações, sob diferentes enfoques, 

como vimos acima, seja na beleza da música ou na beleza plástica do conjunto em seus 

desfiles e apresentações, seja ainda na vinculação de cada bloco a sua cidade ou a sua 

comunidade. 

 

      A partir da constatação de que “a canção desempenha um papel cultural privilegiado 

na medida em que promove continuamente a perenização do instante enunciativo.” 
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(1997:89), entendemos que os valores e qualidades dos blocos líricos são perpetuados 

através das letras, no panorama cultural das manifestações artísticas do nosso carnaval. 

 

      Neste esforço interpretativo que empreendemos aqui sobre o discurso persuasivo de 

forte caráter identitário do frevo-de-bloco, é preciso considerar, ainda, que uma análise 

consistente dessa forma simbólica não pode ignorar o tema da saudade, um dos mais 

recorrentes no cancioneiro do Carnaval pernambucano. Tentaremos mostrar que a 

compreensão de alguns significados da saudade no carnaval pernambucano nos 

permitirá reconhecê-la como uma marca significativa de nossa identidade cultural. 

 

     No entanto, queremos indicar que ele é apenas um dentre outros temas abordados nas 

letras das canções. Buscamos mostrar, ainda, que a saudade pode mesmo ser 

considerada como um traço significativo de nossa identidade, sobretudo a saudade 

vivenciada no carnaval. Quanto a isso, Carvalho (2003) afirma: “A saudade é nossa 

marca registrada, seja no frevo-canção, de bloco ou até de rua.” (Jornal do Commercio, 

14/03/2003) 

 

     Analisando o contexto sócio-histórico de formação e evolução dos blocos 

carnavalescos do Recife, a partir do percurso histórico do Bloco da Saudade, Bezerra e 

Victor (2006) chegam a uma constatação que ressalta a importância do tema saudade 

para esses foliões de classe média que têm contribuído para perpetuar a tradição dos 

blocos, reconstruindo-a discursivamente ao longo do tempo. Para os autores, “saudade, 

carnaval e identidade são inseparáveis neste contexto específico.” [grifo dos autores] 

(2006:102). Tal constatação se reveste de grande importância para a compreensão da 

saudade como elemento significativo de nossa identidade, especialmente no âmbito das 

manifestações carnavalescas. 

 

     Retiramos do nosso corpus um exemplo interessante de como o tema da saudade 

pode estar inserido no discurso persuasivo, baseado no gênero epidítico, com vistas à 

exaltação de certos valores (neste caso, os valores do próprio Carnaval pernambucano), 

linguisticamente elaborado no presente, como se vê  nas formas verbais empregadas a 

seguir: 

 

“Um bloco na avenida eu vejo passando, cantando 
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As notas da canção me fazem lembrar 

Do tempo do Edgard 

Ante os meus olhos uma grande tela 

Se descortina e eu posso ver 

Valores do Passado, pierrots e colombina [...] 

Vejo Faustino de Banhistas 

E o João Santiago de Batutas 

Capiba, Nelson Ferreira e o Lourival 

Um frevo bem quente explode nas ruas 

De novo é carnaval” 

(TELA DA SAUDADE, de Edson Rodrigues) 

 

     A canção pertence ao repertório do Bloco Cordas e Retalhos e rende homenagem a 

pessoas (os compositores de frevo Edgard Moraes, Luiz Faustino, João Santiago, 

Capiba, Nelson Ferreira e Lourival Oliveira, todos já falecidos), figuras (os 

personagens pierrot e colombina, oriundos da Commedia del’Arte, na Idade Média) e 

agremiações (os blocos Banhistas do Pina e Batutas de São José, fundados na década 

de 30 do século XX, mas ainda atuantes) do nosso carnaval. 

     

     A saudade, contida no título, expressa o projeto enunciativo da canção, que é a 

reverência aos nomes do passado. Entretanto, sua organização discursiva, baseada no 

presente (vejo, passando, cantando, posso ver, explode, é), reforça a valorização dos 

objetos aí enfocados pelo sentido de presentificação que as formas verbais conferem ao 

enunciado. Observamos aí a exaltação a esses objetos como importantes elementos que 

contribuem para a caracterização da nossa identidade cultural, até hoje presentes em 

nosso carnaval.  

 

     A compreensão de alguns dos significados que a saudade assume no âmbito do 

carnaval vivido pelos blocos nos permite distinguir claramente entre saudade e 

saudosismo, termo este que Andrade (1999) define como “lamuriento, do tipo que os 

romanos chamavam de laudator temporis acti, aquele que vive louvando tudo o que 

passou e não vê nada de bom no tempo que está vivendo (ou deveria estar)” (Jornal do 

Commercio, 06/02/1999) 
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     Freqüentemente, essa vinculação do frevo-de-bloco ao tema da saudade, por parte da 

imprensa, resulta numa interpretação distorcida sobre a dinâmica das relações sociais 

que se estabelecem no interior das agremiações. Tratando desse tema especificamente, 

com o relato das experiências pessoais de alguns foliões do Bloco da Saudade, Bezerra 

e Victor (2006) assinalam que 

 

“a brincadeira dos blocos reúne gente de todas as idades, muito embora o estereótipo de ser 

‘coisa de velho’, que reproduz uma visão pejorativa da velhice, ainda insista em se prender à 

imagem desse tipo de agremiação.” (2006:74) 

 

    De fato, uma olhada em algumas matérias publicadas na imprensa a respeito dos 

eventos que envolvem os blocos revelará a ocorrência freqüente de palavras como 

“velho”, “saudosismo” e “nostalgia”, que ajudam a disseminar a visão de que o bloco é 

uma manifestação essencialmente voltada ao passado: 

 

1. “O Romantismo dos Velhos Carnavais – Frevo de Bloco Ocupa a Marquês de Olinda” 
(Jornal do Commercio, 12/02/1997) 
 
2. “Saudosismo vai tomar conta do Centro do Recife nesta segunda-feira, com o encontro e o 
desfile de vários blocos –BLOCOS SE ENCONTRAM NO RECIFE” (Diário de Pernambuco, 
14/02/1999) 
 
3. “Encontro reúne os amantes dos velhos carnavais” (JC, 15/02/1999) 
 
4. “O tom saudosista dos blocos de rua“ (Folha de Pernambuco, 25/02/2000) 
 
5. “Blocos Líricos Resgatam a Nostalgia dos Velhos Carnavais no Bairro do Recife” (JC, 
07/03/2000) 
 
6. “Uma viagem aos velhos carnavais” (DP, 03/03/2003) 
 
7. “Quando a nostalgia pede passagem” (JC, 05/03/2003) 
 

     A falta de uma maior compreensão dos significados da saudade na elaboração 

discursiva do frevo-de-bloco talvez esteja no cerne dessa má interpretação, que termina 

por reproduzir uma visão distorcida da dinâmica social dos blocos líricos, considerados 

pejorativamente como agremiações formadas em sua maioria por pessoas de idade mais 

avançada, resultando daí a reprodução de um discurso discriminatório contra os foliões 

idosos. Uma questão adicional, ainda mais preocupante, é o fato de que tal vinculação 

do frevo-de-bloco ao saudosismo é usada para uma tentativa de comprovação da 
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decadência do frevo, mesmo com o surgimento de inúmeros blocos novos, sobretudo a 

partir da década de 90 do século XX. 

 

   Quanto a isso, algumas vozes da própria imprensa têm se levantado para negar essa 

posição, como podemos observar em Andrade (1999): 

 

“Os acertos, bailes e desfiles dos blocos que estão sustentando e renovando o frevo estão cheios, 

não só de velhos, mas também de jovens e adolescentes. Por isso é estranho haver quem diga 

que o frevo é um gênero decadente. [...] Quem acredita na decadência do frevo dê uma voltinha 

pelo Bairro do Recife, na segunda-feira de carnaval à tarde, para ver e sentir o Encontro de 

Blocos; persiga esses blocos pelas ruas de São José, Santo Antônio, Boa Vista; dê uma 

espichada até Olinda numa hora em que os trios elétricos estiverem em recesso” (Jornal do 

Commercio, 06/02/1999) 

 

     Aqui, percebemos que o autor não apenas exalta a renovação do frevo, exatamente 

através dos blocos, mas também atribui a eles um sentido de resistência em defesa da 

identidade musical pernambucana – simbolizada no frevo – em oposição à música 

baiana, representada aí pelo trio elétrico.  

 

     Uma análise sócio-histórica dos blocos carnavalescos líricos  revela a ocorrência do 

tema saudade em praticamente todos os momentos de sua evolução, ganhando 

significados diferentes conforme as circunstâncias sócio-culturais de cada época. 

Contando a história do Bloco da Saudade, Bezerra e Victor (2006) assinalam que essa 

agremiação “surge como último elo dessa cadeia de significados historicamente 

construídos e desconstruídos, sobrepondo-se uns aos outros” (2006:7). 

 

     Criado em 1973, o Bloco da Saudade desempenhou um papel cultural 

reconhecidamente importante para o renascimento dos blocos líricos. Seus idealizadores 

buscaram realizar o sonho do compositor Edgard Moraes (1904-1973), músico que 

vivenciou o auge do carnaval realizado pelos blocos, nas primeiras décadas do século, 

ao lado do irmão Raul Moraes (1891-1937). Em 1962 Edgard compusera a canção 

Valores do Passado, evocando 24 blocos extintos, que viria a tornar-se o hino da 

agremiação. No conjunto da obra de Edgard, a saudade é predominante. Ainda segundo 

Bezerra e Victor (2006), ele “deixou um legado de aproximadamente 300 canções, entre 
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choros, valsas e principalmente frevos-de-bloco. Profundamente marcado pela perda 

prematura do irmão mais velho, Raul Moraes, o compositor escreveu também A dor de 

uma saudade para homenageá-lo.” (2006:19)  

  

     Assim, pode-se depreender daí que a partir do surgimento do Bloco da Saudade, há 

uma consolidação dessa temática, em grande parte devida à obra de Edgard Moraes, 

como já firmamos em outro lugar (cf. Vila Nova 2005:30, in Araújo 2005) 

 

     Porém, desde o surgimento das primeiras agremiações, ainda na década de 20, a 

temática da saudade figura como um das mais recorrentes no frevo-de-bloco, e isso 

pode ser compreendido sob dois enfoques principais, no âmbito do próprio carnaval: 

primeiro, porque o carnaval é efêmero, e sua passagem sempre deixa saudades. De 

modo geral, as músicas que falam na quarta-feira de cinzas são eivadas desse 

sentimento (“a quarta-feira ingrata”, na expressão do compositor de frevos-canção, Luiz 

Bandeira), e nos blocos ele aparece de modo mais evidente nas marchas-regresso6, das 

quais citamos os seguintes exemplos: 

 

“Adeus, adeus querido carnaval 

Vamos partir levando mil recordações 

Porque o nosso bloco sem rival 

Tem simpatia prende todos os corações” 

(REGRESSO, de Augusto Bandeira) 

 

 

“É mais uma noite que finda, madrugada 

Aurora desponta, tocando clarins 

Anunciando que chegou a hora 

Quarta-feira chegou e com ela a tristeza 

O carnaval vai embora” 

(REGRESSO DE CORDAS E RETALHOS, de Hamilton Florentino) 

 

                                                 
6 Marcha-regresso. S.f. Cantada no final do desfile na passarela; o adeus da apresentação de uma 
agremiação carnavalesca:”Na alta madrugada o coro entoava / do bloco a marcha-regresso” (Nelson 
Ferreira) (Carvalho et 2000:75) 
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“Essa canção saudosa há de fazer chorar 

E sempre a recordar  

Nossa gente buliçosa 

De regresso a cantar” 

(DESPEDIDA, de Raul Moraes)  

 

     A saudade cantada nesses versos reveste-se de um sentimento de perda, pelo fim do 

momento mágico que é o carnaval, “no qual as amarguras do dia-a-dia se dissolvem no 

êxtase rítmico dos violões e cavaquinhos”, como analisam Bezerra e Victor. Passado 

esse momento de magia, “a vida real recomeça e seus protagonistas esperam 

ansiosamente pela volta da folia momesca.” (2006:102) 

 

     O segundo enfoque do tema saudade na elaboração discursiva do fevo-de-bloco pode 

ser situado historicamente a partir da década de 50, quando os blocos começam a 

vivenciar uma fase de decadência, marcada pelo desaparecimento de várias 

agremiações. Começa aí então a construção de um discurso baseado na saudade de um 

tempo que passou, através de letras de canções como Relembrando o passado, de João 

Santiago (“na rua da Imperatriz eu era muito feliz vendo o bloco desfilar...”) e de 

Evocação (depois batizada de Evocação nº1), de Nelson Ferreira. Lançada em 1957, 

esta canção representa um marco na história do frveo-de-bloco devido ao sucesso 

alcançado através do meio de comunicação de massa mais poderoso à época: o rádio.      

Segundo Teles (2000) 

 

“seu maior sucesso, Evocação nº1, foi gravado no Recife, na Rozenblit, e interpretado pelas 

humildes cantoras do coral do Bloco Batutas de São José, tornando-se a música mais cantada do 

Carnaval de 1957 no país inteiro” (2000:66) 

 

     Na letra, Nelson Ferreira evoca personagens e agremiações do Recife de 30 anos 

atrás: 

“Felinto...Pedro Salgado... 

Guilherme...Fenelon... 

Cadê teus blocos famosos ? 

Bloco das Flores...Andaluzas... 

Pirilampos...Apois Fum... 



 159

 

Dos carnavais saudosos ?” 

(EVOCAÇÂO nº 1, de Nelson Ferreira) 

 

     Segundo Oliveira (1985), a idéia de Ferreira foi mesmo a de “revitalizar a marcha de 

bloco, com todas as características de antanho. [...] Da letra de sua autoria, poderíamos 

dizer que trouxe dos recantos da saudade amigos inesquecíveis” (1985:35). Ferreira 

cantava assim realmente a saudade dos velhos carnavais, que haviam se perdido ao 

longo do tempo, com o desaparecimento daquelas pessoas e daquelas agremiações de 

um Recife que já não existia mais. De fato, o Recife vinha sofrendo mudanças 

estruturais consideráveis, que são abordadas por Bezerra e Lucas (2006) assim: 

 

“a cidade do Recife sofreu grandes transformações nas décadas de 1930 e 1940, das quais 

destacam-se as reformas empreendidas pelo prefeito Novaes Filho, nomeado por Agamenon 

Magalhães. Sua ação modificou, sobretudo, a área central da cidade, palco privilegiado dos 

desfiles dos Blocos e dos ‘antigos carnavais’.” 

“No Recife, desde os anos trinta, as residências do centro da cidade vão perdendo espaços para 

os estabelecimentos comerciais. Esse processo pode ter desvirtuado o caráter comunitário dos 

blocos oriundos da região central, contribuindo possivelmente para sua decadência.” (2006:36) 

 

    Esse processo de mudança é cantado por Ferreira em sua Evocação nº 7 (Ruas da 

minha infância) : 

 

“Ruas da minha infância 

Quantas lembranças deixaram em mim 

Augusta...Hortas...Alecrim 

De travessas e becos hoje desmoronados... [...] 

O meu Recife cada vez mais lindo! 

Tão diferente, minha gente 

É o progresso 

Por isso, ó ruas da minha infância 

Não mais ouvireis do Bloco a Marcha-regresso” 

(EVOCAÇÃO nº 7 – RUAS DA MINHA INFÂNCIA, de Nelson Ferreira) 
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    Boa parte da produção de Edgard Moraes no mesmo período é marcada por esse 

sentimento nostálgico de lembrança de um carnaval que ficou no passado e que não 

voltará jamais. Alguns de seus títulos apontam para essa interpretação: Velhos Tempos 

de Criança, Recordando a Mocidade, Recordar é Viver, e Valores do Passado, 

posteriormente escolhida para ser o hino do seu tão sonhado Bloco da Saudade, 

agremiação que em mais de três décadas de história consolidou sua reputação como um 

dos símbolos do carnaval pernambucano. Como já assinalamos em outro lugar, o Bloco 

da Saudade é responsável pelo ressurgimento do bloco carnavalesco lírico no cenário da 

folia pernambucana, quando a partir do seu aparecimento tem início o que classificamos 

como segunda geração dos blocos, “formada, por exemplo, pelos Pierrots de São José, 

Flor da Lira de Olinda e Bloco das Ilusões.” (Vila Nova 2003:40) 

 

     Reconhecida a importância dessa agremiação para a história do carnaval 

pernambucano, ressaltamos a necessidade de se considerar o tema da saudade em uma 

dimensão de pluralidade, como marca de nossa identidade no amplo espaço em que 

múltiplas manifestações culturais contribuem para compor o traço de multiculturalidade 

que sempre marcou o carnaval de Pernambuco. Na opinião de Carvalho (2003), 

 

“o Carnaval de Pernambuco supera os demais pela originalidade de uma síntese de ritmos e 

culturas. Mas, creio que sua originalidade maior, o diferencial que marca as manifestações, [...] 

é o lirismo, a saudade, a consciência da fugacidade da vida e da passagem inexorável do tempo 

[...] A saudade é nossa marca registrada” (Jornal do Commercio, 14/03/2003) 

 

      Assim, um esforço de interpretação dos muitos significados que a saudade assume 

em nosso carnaval nos leva à conclusão de que ela é na verdade uma marca de nossa 

identidade, um dado positivo na elaboração dos discursos que circulam nas letras do 

frevo-de-bloco, seja pela valorização do próprio carnaval pernambucano, quando se 

canta na marcha-regresso a saudade da folia que já vai terminar, com a chegada da 

quarta-feira; seja pela exaltação aos nomes que ajudaram a construir no passado essa 

tradição que se perpetua nas canções. 
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     5.7   Um cantar de cidades 
 

    De um modo geral, o gênero demonstrativo é associado à busca da adesão a 

determinados valores apregoados pelo orador. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2002), os exemplos mais claros do discurso epidítico são o elogio fúnebre ou o elogio 

de uma cidade, comuns em certas ocasiões na Grécia antiga. Diferentemente do gênero 

judiciário, caracterizado pelos debates em que dois adversários procuravam, acerca de 

matérias controvertidas, ganhar a adesão de um auditório, o gênero epidítico geralmente 

aparecia através de “um orador solitário que, com freqüência, nem sequer aparecia 

perante o público, mas se contentava em fazer circular sua composição escrita” 

(2002:53) 

 

     O gênero epidítico não versa sobre temas polêmicos. Por isso, ainda para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, trata-se de um gênero que lembra mais uma procissão do que uma 

luta. O orador procura “criar uma comunhão em torno de certos valores reconhecidos 

pelo auditório, valendo-se do conjunto de meios de que a retórica dispõe para amplificar 

e valorizar” (2002:56). É o próprio Aristóteles quem assinala que a finalidade do gênero 

epidítico é exaltar o belo e a virtude, incluídos entre as coisas que se perpetuarão, 

“mesmo que delas nenhum proveito redunde em nosso favor” (Arte Retórica, Livro I, 

cap.IX:61) 

 

     Entre as coisas belas que devem ser exaltadas, Aristóteles enumera, além das 

virtudes e dos feitos individuais, também aquilo que é típico de cada povo, valores que 

devem ser celebrados coletivamente e preservados para a posteridade: 

 

“É belo ainda o que é memorável, e quanto mais memoráveis forem as coisas tanto mais belas 

serão. O que nos acompanha mesmo para além da morte; o que é seguido de honrarias [...] São 

belos igualmente os usos peculiares a cada povo e tudo quanto manifesta as práticas estimadas 

no seio de cada comunidade” (Arte Retórica, Livro I, cap.IX:62-63)  

 

       Nas festas que periodicamente reuniam os habitantes de uma cidade ou de várias 

cidades-estados, na antiga Grécia, os discursos enaltecendo tais valores individuais ou 
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coletivos constituíam uma atração à parte. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) 

consideram mesmo que 

 

“Toda sociedade que preza seus valores próprios tem, portanto, de favorecer as ocasiões que 

permitem aos discursos epidíticos se reproduzirem em ritmo regular; cerimônias em 

comemoração de fatos que interessem ao país, ofícios religiosos, elogios aos desaparecidos e 

outras manifestações que servem à comunhão dos espíritos” (2002:61) 

 

      Pelo menos no âmbito das cidades de Olinda e Recife, e especificamente em relação 

à forma simbólica que estudamos aqui – o frevo-de-bloco -, compreendemos que o 

Carnaval constitui uma dessas ocasiões propícias para o florescimento do discurso 

epidítico, de exaltação aos feitos de nossos heróis – principalmente os artistas, que são 

anualmente homenageados na nossa maior festa popular – ou  às qualidades e virtudes 

de nossas cidades, seus recantos, sua gente, enfim, tudo isso que contribui de maneira 

significativa para a definição de nossa identidade. 

 

    Até aqui, observamos alguns casos em que o projeto enunciativo das canções baseia-

se no enaltecimento e exaltação às próprias agremiações – os blocos líricos – pela 

valorização de aspectos pertinentes à sua música, à sua animação, à beleza plástica do 

conjunto de desfilantes e orquestra em evolução, etc. No entanto, um considerável 

conjunto de exemplos pode ser encontrado no nosso corpus para referendar as 

características do gênero epidítico na elaboração discursiva do frevo-de-bloco quanto a 

esse aspecto de exaltação às cidades – principalmente Recife e Olinda. 

 

     Algumas letras podem ser interpretadas como verdadeira propaganda dos valores 

culturais representados pela tradição ou pela diversidade de manifestações que são 

vivenciadas em suas ruas nos dias de folia. Em muitos casos, a exaltação assume a 

forma de descrição dos elementos que contribuem para compor esse quadro marcado 

pela diversidade e pela riqueza: 

 

 “Recife, cidade do frevo 

De blocos afamados e maracatus 

Cidade que a todos encanta 

Tu és a Veneza do meu Brasil 
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O teu carnaval glorioso 

É sempre famoso, é sensacional” 

(RECIFE, de José Moraes) 

 

“Confete, serpentina, lança-perfume 

Fantasias num cenário original 

Nossos clubes, nossos blocos desfilando 

Tudo isso faz brilhar o nosso carnaval 

A nossa festa sempre foi assim 

Cheia de encanto, cheia de esplendor 

Abraços, sorrisos, beijos 

Tem passo e frevo e tem muito amor” 

(NOSSO CARNAVAL, de José Menezes e Geraldo Costa) 

 

     De fato, ao constatar que “o [gênero] epidítico se relaciona principalmente com a 

parte descritivas da língua”, Adam e Bonhomme (2000) referendam a noção de que a 

persuasão freqüentemente aparece na forma de descrição: “a persuasão está muito 

amiúde disfarçada de descrição [...] Na publicidade, a descrição é essencialmente elogio 

e aplauso” (2000:119). Nos dois exemplos acima, a seqüência de substantivos reforça a 

noção de multiplicidade de elementos que compõem o Carnaval do Recife (blocos, 

maracatus, confete, serpentina, lança-perfume, fantasias, clubes passo e frevo), 

valorizados por verbos (encantar, brilhar), substantivos (encanto, esplendor) e 

adjetivos (glorioso, famoso, sensacional, original) 

 

      Em alguns casos, o projeto enunciativo das canções é elaborado com base numa 

estrutura dialógica lingüisticamente marcada pela ocorrência da segunda pessoa. Aqui, o 

enunciador dirige-se à cidade, exaltando seus valores:  

“Olinda, és tradição 

Vem cair na folia [...] 

És a grandeza, foi a natureza 

Quem te transformou 

Chegou a vez de mostrar teu ideal 

Cai na onda da folia 

Animando o carnaval” 

(OLINDA NO FREVO, de Luiz Faustino) 
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“É tão bonito dizer-te bom dia 

Minha cidade querida de ver 

No rio de mais poesia 

No mar que não cansa de ser 

Eu guardo nesse teu encanto natural 

O riso da minha mocidade em um postal 

Espera que eu vou 

Cantar mais esta saudade 

Meu Recife, aqui estou” 

(POSTAL, de Adalberto Cavalcanti e Heleno Ramalho) 

 

    Citelli (2004) define três desdobramentos do discurso persuasivo, definidos a partir 

dos efeitos que podem resultar da elaboração discursiva sobre o destinatário da 

mensagem: “os discursos persuasivos podem formar, reformar ou conformar pontos de 

vista e perspectivas colocadas em movimento por emissores/enunciadores” (2004:44). 

 

    Como exemplo do primeiro caso, o autor aponta as campanhas de orientação ao 

público usuário do sistema bancário, com o advento da informatização dos serviços. 

Sobre o segundo efeito, ele traz como exemplo o surgimento de novas marcas de 

determinados produtos que fazem o público mudar seus hábitos de consumo. Já sobre o 

terceiro efeito, Citelli diz que “o discurso persuasivo pode não estar, prioritariamente, 

ocupado em formar, tampouco reformar comportamentos, atitudes, pontos de vista, 

tratando-se, apenas, de reiterar algo já existente, sabido, mantendo o receptor fiel a 

produtos, serviços, marcas, idéias, conceitos, etc,” (2004:47).  

 

     Considerando as letras cujo propósito comunicativo é a exaltação aos valores da 

cidade, verificamos que o discurso elaborado aí é baseado na reiteração de 

características já conhecidas. Nesse sentido, consideramos que outro recurso típico da 

linguagem da propaganda - o uso de fórmulas fixas - cumpre esse papel. Segundo 

Carvalho (2003), as fórmulas fixas – citações, clichês e frases feitas, “podem se tornar 

elementos de valorização de um texto, despertando a adesão do leitor por meio de algo 

já conhecido [...] Reservam ao leitor a satisfação de um conhecimento partilhado, de 

algo que se torna comum entre o autor e o leitor.” (2003:84)  
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     É o que acontece, por exemplo, em 

 

“Tu és a Veneza do meu Brasil 

O teu carnaval glorioso 

E sempre famoso é sensacional” 

(RECIFE, de José Moraes) 

 

       A canção recupera uma fórmula fixa usada para designar a cidade do Recife, em 

função da presença dos rios Capibaribe e Beberibe em sua paisagem, comparada a 

Veneza, na Itália. Além disso, a tradição carnavalesca da cidade também é incorporada 

ao discurso, na medida em que outras canções de carnaval empregam a mesma 

expressão – a exemplo de Veneza Americana, um frevo-canção de Nelson Ferreira e 

Ziul Matos, gravada pela primeira vez em 1938, pela cantora carioca Aracy de Almeida. 

 

       A exaltação dos valores das cidades nas letras do frevo-de-bloco constitui uma das 

variantes temáticas sobre as quais o discursivo persuasivo é construído, buscando 

ressaltar as características peculiares que definem a riqueza das manifestações culturais 

do Recife e de Olinda, especialmente no Carnaval. Afinal, ambas são reconhecidas 

nacionalmente como duas das cidades brasileiras mais tipicamente carnavalescas, 

conforme destaca o editorial do Jornal do Commercio abaixo: 

 

“[...] Conflitos, acomodações, contradições e mudanças, a luta entre tradição e modernidade são 

elementos dialéticos que estão sempre a vicejar dentro da sociedade. O Recife e Olinda, ao lado 

do Rio e de Salvador, são citadas sempre como os maiores pólos do carnaval brasileiro. Cada 

uma dessas cidades tem suas próprias características e modo específico de comemorar e dançar, 

estribados numa tradição até de natureza histórica.” (Jornal do Commercio, 11/02/2997) 

 

     Assim, compreendendo o frevo-de-bloco como uma forma simbólica elaborada com 

base no discurso persuasivo, em que se verifica a exaltação aos valores peculiares das 

cidades, reconhecemos aí a sua importância para a identificação de traços significativos  
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de nossa identidade cultural. Dada a sua grande circulação na sociedade, a força da 

canção pode contribuir, dessa forma, para a valorização da nossa cultura, de forma 

ampla, constituindo-se numa poderosa propaganda daquilo que temos de bom.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
      

 

     A escolha de letras de música do gênero frevo-de-bloco como objeto de estudo desta 

dissertação foi norteada pela convicção de que é a canção popular uma área em que 

muitos valores e muitos dos traços constitutivos da identidade cultural de um povo são 

elaborados discursivamente e têm grande circulação na sociedade. No caso do frevo-de-

bloco, trata-se de um gênero cancional produzido em um evento indispensável para a 

compreensão da Cultura Brasileira: o Carnaval. Historicamente vinculado a um tipo de 

agremiação originada no Recife a partir da segunda década do século XX – o bloco 

carnavalesco misto - , o frevo-de-bloco vem assumindo um papel de grande relevância 

no desenvolvimento das manifestações carnavalescas do Estado de Pernambuco, devido 

ao crescimento do número de agremiações a ele dedicadas, especialmente a partir dos 

anos 90. 

 

     Situamos nosso trabalho num campo da análise lingüística em que se evidenciam as 

relações entre língua, cultura e sociedade, fundamentais para a compreensão dos 

discursos elaborados nas diversas esferas da comunicação humana. Para analisar alguns 

aspectos do que Tatit (1997) denomina projeto enunciativo das canções, optamos por 

um percurso metodológico pelo qual privilegiamos a sua face lingüístico-discursiva – 

ou seja, seu projeto narrativo (Tatit 1997:122). Embora os estudos sobre a canção 

geralmente se elaborem numa perspectiva semiótica, o isolamento da letra enquanto 

objeto de análise trata-se de um procedimento válido, porquanto o objetivo do trabalho 

seja o de buscar a compreensão dos discursos aí constituídos. Essa posição é 

referendada pela afirmação de Costa (2002), segundo a qual “A canção tem uma 

dimensão escrita inquestionável. [...] Por isso, ela se dispõe a ser objeto de análise das 

disciplinas que privilegiam a matéria escrita.” (2002:112) 

 

      De acordo com a metodologia adotada, com base na proposta de Thompson (1995), 

denominada de Hermenêutica de Profundidade, nosso trabalho de interpretação deu-se a 

partir da articulação entre as três fases ou procedimentos apontados pelo autor: a 
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interpretação da doxa, a análise sócio-histórica e a análise discursiva. A conclusão pode 

ser sintetizada assim: 

 

      1. Cumprimos a etapa de interpretação da doxa - “uma interpretação das opiniões, 

crenças e compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem 

o mundo social.” (Thompson 1995:364) – com uma entrevista.  A análise das respostas 

obtidas revela uma visão geral de pessoas ligadas ao universo dos blocos líricos e do 

frevo-de-bloco, com a compreensão de que é um gênero caracterizado pela exaltação e 

divulgação dos valores da cultura pernambucana.  

 

     2. A análise sócio-histórica do frevo-de-bloco possibilitou constatar um forte sentido 

de identificação coletiva nesse gênero cancional, através da própria formação do bloco, 

enquanto conjunto de desfilantes fantasiados e acompanhados por uma orquestra em 

que se destaca o coro feminino na execução musical. Como o bloco lírico é atualmente 

uma manifestação carnavalesca presente apenas em Pernambuco, podemos considerar o 

frevo-de-bloco como um significativo traço identitário da cultura pernambucana, dentre 

as manifestações artísticas do Carnaval.  

 

     3. A análise discursiva, baseada nas estratégias da linguagem publicitária, revelou o 

predomínio da persuasão nas letras do frevo-de-bloco, através dos processos lingüísticos 

de amplificação e valorização do objeto enfocado (pessoas, agremiações e cidades), 

típicos do gênero demonstrativo. Considerando que esse gênero retórico é caracterizado 

pela predominância das relações temporais no presente, podemos concluir que a 

interpretação do frevo-de-bloco como um gênero eminentemente passadista e saudosista 

é inválida. A elaboração discursiva e o projeto enunciativo das canções em grande parte 

se definem pela exaltação e valorização da cultura pernambucana, através de nomes que 

identificam pessoas (compositores, foliões), lugares (cidades, bairros, paisagens) e 

agremiações (sobretudo os próprios blocos líricos) pertencentes ao universo das 

manifestações artísticas do nosso Carnaval.  

 

     Assim, a análise e a interpretação das letras do frevo-de-bloco incluídas no corpus 

revelaram a possibilidade de uma nova leitura sobre esse gênero cancional de 

reconhecida importância no panorama das manifestações culturais do Carnaval de 

Pernambuco. Suas peculiaridades musicais, definidas a partir de uma tradição boêmia 



 169

que remonta aos saraus e serenatas realizadas por grupos familiares dos bairros de São 

José, Santo Antônio e Boa Vista – berço dos nossos blocos líricos – contribuem para 

reforçar o caráter sedutor dos discursos elaborados nas letras. 

 

 

        Em síntese, o discurso analisado assume o tom de exaltação e valorização de 

diferentes aspectos pertinentes à identidade cultural do pernambucano: as agremiações, 

as comunidades onde estão localizadas (cidades, bairros), ou mesmo a saudade de 

pessoas e coisas que ficaram na memória. Esperamos ter dado uma contribuição para 

que se reconheçam os blocos e o frevo-de-bloco como significativos traços da 

identidade cultural do pernambucano, como espaço de convivência humana marcado 

pela arte e pela defesa de uma tradição que se renova e se reconstrói a cada carnaval. 
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8. ANEXOS 
 

 

 

8.1 Anexo 1 - Fontes de Pesquisa Discográfica 
 

 

     As legendas a seguir indicam, de acordo com a definição do corpus referida na 

metodologia, o tipo de disco em que a obra foi gravada. Assim: 

 

*    coletâneas / discos oficiais; 

**   discos autorais (compositores / intérpretes); 

***  discos de agremiações 

 

 

-  LPs (Long Playing) 

 

1. Carnaval Pernambucano (1974). Recife, Rozenblit (60.058) * 

2. Carnaval Recife 1975 – Concurso oficial de músicas carnavalescas – promoção  

         Prefeitura Municipal do Recife.(1975) Recife, Rozenblit (60.072)   * 

3. Nelson Ferreira – meio século de frevo de bloco (1975). Recife,  

         Rozenblit (60.040)  ** 

4. Carnaval do Recife, Volume II (1978) Recife, Cactus (996-404-006) * 

5. Capital do Frevo (1979). Recife, Rozenblirt (60117)      * 

6. Carnaval 1979 – XI Concurso de Músicas - as 12 composições vitoriosas. Recife,  

         Rozenblit (60119)   * 

7. Capital do Frevo (1979). Recife, Rozenblit (20.002)  * 

8. Frevo – Banda de Pau e Corda (1979). São Paulo, RCA. (103.0319)   ** 

9. Olinda Carnaval. (1980). Recife, RBS (20.000)  * 

10. Frevança 82- IV encontro Nacional do Frevo e do Maracatu (1982). São Paulo, 

          RGE  (306.6030)   * 

11. João Santiago e os 50 anos do Bloco Batutas de São José (1982), Recife, Rozenblit  



 179

      (90021)   ** 

12. 1º Recifrevo (1989) Recife, Polydisc (831.262.32)  * 

 

- CDs (Compact Disc) 

 

13. Saudade Vai Passar (Bloco da Saudade, 1995)  *** 

14. O Galo da Madrugada – o maior bloco do mundo (1995)  *** 

15. Na Pancada do Ganzá – Antônio Nóbrega (1996)   ** 

16. Carnaval Divinal - Bloco da Saudade (1996)  *** 

17. Recife Frevoé (1996)  * 

18. Frevo de Bloco – 20 super sucessos (1997). Recife, Polydisc (470.271)  * 

19. Frevo de Bloco – 20 super sucessos vol. 2 (1998). Recife, Polydisc (470.371)  * 

20. Homenagem à Folia (Bloco da Saudade). (1998)  *** 

21. Recife Frevoé (1998)   * 

22. Pernambuco Falando para o Mundo – Antônio Nóbrega (1998)  ** 

23. Frevo de Bloco – 20 super sucessos vol. 3 (1999). Recife, Polydisc (482.523)  * 

24. Recife Frevoé IV (1999)   * 

25. O Som dos Blocos - Blocos Flor da Vitória-Régia e Eu Quero Mais (1999)  *** 

26. Carnaval ano 2000 - Alvacir Raposo e Luiz Guimarães (2000)  ** 

27. Coral Edgard Moraes – frevos de bloco  (2000)  ** 

28. Um Bloco em Poesia (Trupe Lírico-Musical Um Bloco em Poesia, 2001)   *** 

29. 40 Anos de Carnaval - Getúlio Cavalcanti (2002)   ** 

30. O Canto de Alírio Moraes (2002)   ** 

31. Esses Blocos - Romero Amorim – (2002)  **  

32. Marchas de Bloco - Bloco Cordas e Retalhos (2002)    *** 

33. Concurso de Música carnavalesca Pernambucana  

        (Prefeitura do Recife, 2003) * 

34. Pernambucarnaval – Uma viagem pelos ritmos do carnaval pernambucano 

(2003) * 

35. É Tempo de Bloco –  Bloco Eu Quero Mais (2003)  *** 

36. Sinta Esta Saudade - Bloco Flor do Eucalipto (2003)   *** 

37. Concurso de Música carnavalesca Pernambucana  

        (Prefeitura do Recife, 2004)   * 

38. Vem Dudu  - Bloco Flor da Lira de Olinda (2004) 
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39. Concurso de Música carnavalesca Pernambucana  

       (Prefeitura do Recife, 2005)   * 

40. Paranambuco - Frevo de Bloco -Claudionor Germano (s/d). ** 

41. Saudade 30 anos - Bloco da Saudade (2004)  *** 

42. O Tema é Frevo – documento, vol. 3 (2005)  * 

43. Frevos-de-bloco de Inaldo Moreira (2005) ** 

44. Nove de Frevereiro – Antônio Nóbrega (2006)  ** 
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8.2  Anexo 2 -  Letras das canções analisadas 
 
 
     Entre parênteses, a numeração indica o disco (LP ou CD) em que a obra está gravada 

(ver anexo 1 para identificação dos discos). Optamos por relacionar as canções abaixo 

pela ordem alfabética dos títulos. 

 

 

 

 

 

 
 
1. ATÉ  DOIS  MIL  E  CINQÜENTA   
(Bráulio  de  Castro / Fátima  de  Castro)  (35) 

 
 

Você  disse  mas  não  convenceu 
Que  depois  do  seu  todo  bloco  é  igual 
Esqueceu  que  o  meu  Batutas 
De  glórias  e  lutas  foi  sempre  o  maioral 
Batutas  tem  fidalguia,  raça,  euforia 
Tem  fama,  tradição 
Venha  comigo somar,  nos  dedos  contar 
As  vezes  que  fomos  campeão 

 
Batutas  foi  bi,  Batutas  foi  tri 
Batutas  foi  tetra,  Batutas  foi  penta 
E  quem  quiser  na  gente  encostar 
Vai  tem  que  ganhar 
Até  dois  mil  e  cinqüenta 
 

 
2. AURORA DE AMOR (Romero Amorim e Maurício 
Cavalcanti)   (16 / 27 / 31) 
 
Meu Recife, eu te lembro de Aurora à janela 
Debruçada tão bela sobre o Capibaribe 
O teu rio namorado, e a sorrir flamboyants 
Em vermelhos rendados 
E se amando no espelho sob o sol das manhãs 
E nessa lembrança a vida era linda! 
E a gente ainda seria criança 
 
Eu imperador, você imperatriz 
E na fantasia a gente sorria feliz 
 
Nessa aurora de amor, e o tempo passou 
E a gente cresceu, e o sonho acabou 
E a gente se perdeu... 
 
Mas quem sabe se agora neste carnaval 
Você colombina e eu pierrot 
A gente se encontre ainda 
Quem sabe num bloco de amor 
Chamado saudade 
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3. A VERDADE É ESTA (Edgard Moraes)   (16 / 19 / 27) 
 
Em plena folia querida 
Rebelde é o bloco que não tem rival 
E vamos com a voz erguida 
Conquistar as glórias deste carnaval 
Vem escutar nossa linda canção 
Que às vezes nos faz chorar 
Em sentir do passado uma recordação 
 
Sou rebelde não temo a ninguém 
Quem quiser venha ver como é 
Que brincamos o carnaval 
Nossa turma cantando com fé 
Faz o passo animado, meu bem 
Em Rebeldes Imperial. 
 
 
5. CANTA, TOINHO   
(Margot Cavalcanti / Nilzo Nery)  (41) 
 
Evoluções nas ruas sim 
Meu bloco canta canções sem fim 
Tudo é amor poesias mil 
Meu bloco chora você partiu 
 
E na lembrança vem a saudade 
Do nosso amor nossa amizade 
Da tua voz do teu carinho 
E do teu banjo teu cavaquinho 
 
Canta, Toinho, canta com a gente 
Teu bloco está na rua precisa estar contente 
Canta, Toinho toca o teu violão 
Traz tua alegria para a nossa canção 
 
 
7. CIDADE POESIA (Adalberto Cavalcanti e Aldemar Paiva) 
(28) 

  
Minha cidade poesia 
Nasceu de arrecifes 
À luz do luar... 
De Recife chamada 
Pela fantasia 
Assim batizada 
Entre espumas do mar! 
Tem um encanto que é mais atraente 
- Certa magia que faz – 
Ter uma cor diferente 
Nos rios, no mangue e nos seus coqueirais! 

 
Minha cidade que eu digo 
Que Gilberto Freyre escolheu para amar... 
Jovem no seu Recife Antigo 
Vendo a folia passar! 
Guarda portanto esta mensagem 
que é nossa homenagem 
Sem hipocrisia... 
- Viva o Recife e a emoção 
Dê o meu coração 
À Cidade Poesia! 
 

 
4. BLOCO DAS FLORES (Getúlio Cavalcanti)  (29) 
 
Bloco das Flores, que alegria ver você voltar 
Com seu sorriso de esquecer as dores 
E uma beleza de fazer chorar 
Quanta saudade nossa cidade por você sntiu 
Foi o silêncio de uma geração 
Num triste adeus quando você partiu 
 
Perfume no ar, mais um presente vindo de Paris 
Raul Moraes tanto lhe fez feliz 
Por mil motivos que só hoje sei 
Agora o meu Recife é todo poesia 
Você retorna e nos contagia 
Pura magia, já me apaixonei 
 
6. CARNAVAL DA VITÓRIA (Nelson Ferreira e 
Sebastião Lopes)  (3 /  41) 
 
O nosso bloco é ideal, nasceu nesse carnaval 
Por isso é que estamos a vibrar e a cantar 
Vitória! Vitória! Vitória!   
 
Vamos correr as ruas da cidade 
Com o ardor da nossa mocidade 
Nesses três dias tão cheios de ventura 
Em que a gente esquece da vida as amarguras 
Brinquemos, cantemos assim cheios de glória 
O carnaval da Vitória 
 
 
8. DESPEDIDA (Raul Moraes) (13 / 19 / 27) 
 
Adeus Oh,minha gente ! O bloco vai embora 
Sentindo que a alma chora 
E o coração fremente diz ‘findou-se o carnaval’ 
Até para o ano, adeus, 
Guarda nossa saudade 
Que implorarão aos céus felicidade 
Para nossa alma liberal 
 
Essa canção saudosa há de fazer chorar 
E sempre a regressar nossa gente buliçosa 
De regresso a cantar 
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9. ESTANDARTE POESIA (Adalberto Cavalcanti e 
João Araúo)  (34) 
 
Olha como flutua esse estandarte louco 
Deixa o desejo solto e faz arrepiar 
Vem colorindo as ruas, prédios tombados, pontes 
Rompendo os horizontes do céu azul e do mar 
 
Vejam que maravilha essa folia resplandecer 
Vai ver que a dor existe mas não insiste em aparecer 
 
São poetas, cantores, bandolins, canções  
Redesenhando fantasias e emoções 
O frevo de um bloco em poesia 
Brota na rua e vai pra imensidão 
Vai, explode e o povo sai catando 
Com o coração na mão 
Misturando o futuro com aquilo tudo 
Que é tradição 
 
 
11. EU QUERO MAIS OLINDA (Bráulio de Castro e 
Fátima de Castro)  (25 / 35) 
 
O carnaval passou, findou-se a folia 
Mas a saudade em mim ficou 
Ainda ouço os seus guizos de alegria 
Alegorias de um grande amor 
Recolho trechos de canções e harmonia 
Costuro sonhos com os restos de cetim 
Relembro as luzes que brilhavam 
No teu rosto e no teu corpo junto a mim 
Eu quero mais, amar 
Eu quero mais cantar 
Eu quero mais as ladeiras de Olinda 
Eu quero mais paixão 
Meu bloco que se fez canção 
Porque pra mim o carnaval não finda 
 

 
10. É TEMPO DE BLOCO  
(Bráulio de Castro e Fátima de Castro)  (35) 
 
Lá vou eu, é tempo de bloco 
Esquecido de tudo na vida 
Sou ladeira, sou rua, sou praça, 
Sou madeira de lei na avenida 
Que bonito é ver as pastoras 
A cantar canções de amor 
São sedutoras meninas 
Nas esquinas espantando a dor 
 
Eu sou Cordas e Retalhos, sou Lily, sou Ilusões 
Poesia e Saudade, enternecendo os corações 
Sou Flor da Vitória-Régia 
Bloco das Flores que voltou para ficar 
Afinal sou Quero Mais sem vontade de regressar 
 
 
12. EVOCAÇÃO Nº 1 (Nelson Ferreira)  (3 / 16 / 18) 
 
Felinto...Pedro Salgado... 
Guilherme...Fenelon...Cadê teus blocos famosos ? 
Bloco das Flores...Andaluzas...Pirilampos... 
Apois Fum...dos carnavais saudosos ? 
 
Na alta madrugada o coro entoava 
Do bloco a marcha-regresso 
Que era o sucesso  dos tempos ideais 
Do velho Raul Moraes 
 
Adeus, adeus, minha gente 
Que já cantamos bastante 
E o Recife adormecia, ficava a sonhar 
Ao som da triste melodia 
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13. EVOCAÇÃO N 7 (Ruas da Minha Infância ) 
(Nelson Ferreira)  (3) 
 
Ruas da minha infância 
Quantas lembranças deixaram em mim 
Augusta...Hortas...Alecrim 
De travessas e becos hoje desmoronados  
Daqueles carnavais em que eu, menino, 
Corria com medo dos alegres mascarados 
 
O meu Recife, cada vez mais lindo ! 
Tão diferente, minha gente, minha gente 
É o progresso... 
Por isso, ó ruas da minha infância 
Não mais ouvireis 
Do bloco a marcha-regresso 
E se no mundo tudo tem seu fim 
Adeus rua Augusta...de Hortas. do Alecrim... 
 
 
 
15. FLABELO DE ESTRELAS (de Alvacir Raposo) 
(26) 
 
Quero o meu bloco cantando as flores 
Todas as flores! 
Quero o meu bloco cantando alegria 
Todo dia! 
E se a tristeza chegar agora, 
Eu mando embora. 
Eu quero pensar que a vida 
É toda colorida 
Quero ser feliz 
 
E quando o bloco sair 
As manhãs vão sorrir  
Com o passar das pastoras 
Hão de se abrir as janelas 
Nos jardins as camélias 
Vão falar dos amores. 
 
Lindas borboletas douradas 
Saltarão nas calçadas 
Somente pra vê-las. 
Ah! Esse bloco carrega 
Balançando nas ruas 
Um flabelo de estrelas. 
 

14. EVOÉ, NELSON FERREIRA (Paulão e Hamilton 
Florentino)  (32) 
 
Vem do Recife, Oh linda melodia 
Essa folia que nos faz cantar e delirar 
São CORDAS e RETALHOS de uma vida 
Pela cidade a desfilar, nessa avenida a desfilar 
 
QUERO MAIS, PINTANDO O SETE de novo 
No BLOCO DA AMIZADE também vou te encontrar 
Linda FLOR DA VITÓRIA-RÉGIA, 
Trago CONFETE E SERPENTINA pra te enfeitar 
NO TEMPO DO  CINEMA 
MUDO, SAUDADE também vai passar 
DAS ILUSÕES trazendo AURORA DOS CARNAVAIS 
DAS FLORES perfumando a festa inteira 
Em saudação ao moreno bom...NELSON FERREIRA 
! 
 
 
16. FLOR DA LIRA (Carlos Fernando)  (21) 
 
Tambores e clarins vão anunciar  
Olinda se espelha no azul do mar 
Enfeita suas ruas todas pra cantar 
Cantar com a Flor da Lira 
Que hoje vai passar 
 
É tão bonita a Flor da Lira 
Quando ela passa cantando  
Da luz à vida e vai levando  
O seu canto aos foliões  
 
É linda, é linda, é linda 
É linda a Flor da Lira 
 
17. FLOR DA VITÓRIA-RÉGIA (Fred Monteiro  e  
Getúlio Cavalcanti)  (25) 
 
Escuta, Casa Forte 
Teu bloco vai sair 
E a Flor-da-Vitória Régia 
Outra vez na Praça vai se abrir 
Viemos para cantar  
Glórias e tradições 
De um bairro secular 
À luz dos seus eternos lampiões 
 
Relembra Casa Forte 
O engenho de Ana Paes 
E as lindas sinhazinhas 
Correndo nos seus quintais 
À luz do sol poente 
Ao som das cigarras daqui 
saudamos Zé Mariano 
E a liberdade que ele fez surgir
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18.FLOR DE MORENO (Romero Amorim e Dalva 
Torres)  (36) 
 
Jardim festivo de sorrisos e sonhos 
Jardineiro risonho lá vou eu sonhador 
No verde vivo de nossa fantasia 
Revela a magia que tem cheiro de flor 
 
É um encanto que o bloco nos traz 
E a noite se faz de essência floral 
E a gente vem com a Flor de Moreno 
Perfumando o sereno do melhor carnaval 
 
Flor de Moreno !  Teu jardim é cidade 
Teu perfume é saudade 
Verdejante esplendor 
Teu perfume é saudade 
Verdejante esplendor 
 
 
19. FOLIA GERAL  (Maurício Cavalcanti e Marcelo 
Varela)  (41) 
     
 
Os flabelos estão surgindo 
Chamando o carnaval 
Abrindo alas para o povo entrar 
Na folia geral 
 
Quantos blocos não sei 
Nunca vi nada igual 
A gente cantando 
Fazendo a folia geral 
 
 
20. FOLIANDO  (Bráulio de Castro /  Fátima  de  
Castro)  (35) 

 
Eu  sei  de  onde  voce  é,   
É do  Bloco  da  Fé,  da  Beleza,  do  Amor 
Eu  sou  também  dessa  lira  meu  bem 
Canto  canções  que  o tempo  guardou 

 
E  onde  você  vai  estar  você  vai  me  encontrar 
Com  a  mesma  alegria  no  acorde  de  um  banjo 
Ou  de  um  violão 
Estarei  com  emoção  nessa  sua  folia 

 
Somos  então  de  uma  mesma  cidade 
Da  ilusão,  da  saudade   
Do  passado e  o  presente 
Brilhos  e  cores  que  dançam 
Risos e  beijos,  se  encontram 
O  carnaval  da  poesia  na  alma  da  gente 
 
 
 

 
21. FREVO DO GALO (Paulo Gama/Fernanda 
Gama/Fernando Azevedo)  (14) 
 
Acorda, Recife, acorda 
Que já é hora de estar de pé 
Levanta, o carnaval começou 
No bairro de São José 
 
Vem, vem meninada 
Vem conhecer o Galo da Madrugada 
O Galo vai desfilando 
Com beleza e harmonia 
E o Enéas comandando 
E mostrando a alegria de um carnaval  
Que basta brincar um dia 
Vem, vem meninada 
Vem conhecer o Galo da Madrugada 
Se você desfilar este ano 
Nunca mais vai esquecer  
Da Padre Floriano 
 
E no bairro de São José  
O Galo é que vai cantar 
O Galo é que vai mandar 
 
 
22. HINO DO CORDAS E RETALHOS (Conceiçao 
Rocha)   (32) 
 
Retalhos de saudade relembrando 
Da minha infância belos sonhos de criança 
Revivem blocos coloridos do passado 
Vermelho e branco é mais um bloco a desfilar 
 
Sopros e cordas, lindas vozes vão cantando 
Surdo e pandeiro fazem o povo delirar 
Retalhos de cetim caídos pelo chão  
Alinhavando sons e foliões 
 
Vem, não perde o sonho de sorrir também 
Traz a multidão, o bloco é de ninguém 
Resgate da alegria, confete e serpentina 
Magia da antiga tradição 
 
23. INCONTIDA EMOÇÃO (Alcides Vespaziano)  (32) 
 
O brilho dos cetins, de seda ou algodão 
A trama dos tecidos, vermelho, cor paixão 
O som dos bandolins, dos banjos, violões 
Despertam os sentidos, dão asas à imaginação 
 
E em minha retina se descortina um bloco vindo 
Em evolução 
As pastoras sorrindo entoam uma linda 
Canção 
Bate forte meu peito, aumenta a pressão 
Deixo a mesa do bar, incontida emoção 
E saio a cantar com Cordas e Retalhos 
Que sem atalhos conquistou meu coração                         
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24. LINDAS PRAIAS (Luiz Faustino)  (16 / 19) 
 
As nossas praias tão lindas que nos faz admirar 
Quando Banhistas vem trazendo as morenas 
Pra tomar banho de mar 
Brincando sobre as ladeiras, vêm todos apreciar 
Olhando as ondas que vão e que vêm  
Para saudar aquelas praias originais 
 
Somos Banhistas do Pina,  
viemos lembrar ao povo gentil 
Vamos mostrar as lindas praias do meu Brasil 
 
 
 
25. MADEIRA QUE CUPIM NÃO RÓI (Capiba) (13 / 18)  
 
Madeira do Rosarinho vem à cidade 
Sua fama mostrar 
E traz com seu pessoal 
Seu estandarte tão original 
Não vem pra fazer barulho 
Vem só dizer e com satisfação 
Queiram ou não queiram os juízes 
O nosso bloco é de fato o campeão 
 
E se aqui estamos 
Cantando esta canção 
Viemos defender a nossa tradição 
E dizer bem alto que a injustiça dói 
Nós somos madeira de lei que o cupim não rói. 
 
 
 
26. MARCHA DA FOLIA (Raul Moraes)  (15 / 16 / 19) 
 
Bloco das Flores por onde passa 
Semeia com tal graça 
Ao som de lindas canções 
Os esplendores dessa alegria 
Que as almas extasia e apaixona os corações  
 
Viva a folia do carnaval 
Intensa alegria sem outra igual 
Que olvidar faz a dor ferina 
E nos ensina a sorrir e amar 
 
Temos na vida só dissabores 
Tristezas, amargores e a desilusão final 
Mas de vencida o mal levemos 
E esqueçamos que sofremos  
Divertindo o carnaval 
 

 
 
 
27. MARCHA DE BLOCO (Inaldo Moreira)  (43) 
 
Quero fazer um carnaval de alegria 
Sem nostalgia ou saudade de outras eras 
Quero botar um fantasia 
Para dançar e afastar velhas quimeras 
 
Um novo amor, nova emoção, nova magia, 
Um novo bloco e uma nova colombina 
Vou desfilar com uma nova alegoria 
No meu cordão do Confete e Serpentina. 
 
  
 
28. NÃO DEIXEM O BATUTAS MORRER (Álvaro 
Alvim)  (16) 
 
Não deixem morrer Batutas 
Não deixem Batutas morrer 
Batutas tem um passado de lutas 
Viva Batutas, Batutas vai vencer ! 
 
Que lindo bloco, que lindo é 
Nosso Batutas de São José 
Tem tradição, tem glória 
Tem história pra valer 
Não deixem Batutas morrer 
 

 
 
29. NOSSO CARNAVAL  (José Menezes e Geraldo 
Costa)  (20) 

       
 
Confete, serpentina, lança-perfume 
Fantasias num cenário original 
Nossos clubes, nossos blocos desfilando 
Tudo isso faz brilhar o nosso carnaval 
 
A nossa festa sempre foi assim 
Cheia de encanto 
Cheia de esplendor 
Abraços, sorrisos, beijos 
Tem passo e frevo 
E tem muito amor 
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30. OLINDA EM FLOR  (Gilberto Aureliano) (40) 
 
Num carnaval bordado de paixão 
A alegria nosso peito invade 
O Frevo explode por ser mais canção         
Olinda explode por ser mais cidade 
 
Beijo leve, o abraço irmão 
Tudo plantado na maior verdade 
E assim sendo o nosso coração 
Já sabe até que vai sentir saudade 
 
As vivas cores do quente verão 
Cada vez mais vem seduzir a massa 
A festa inteira é uma saudação 
De quem só passa pra saudar quem passa 
 
Frevo no pé, o nobre folião  
Sobe a ladeira e mostra a sua raça 
A fantasia exibe, por que não ? 
O corpo pleno de beleza e graça 
 
Por isso mesmo o nosso bloco vem 
Trazendo flores ao imenso jardim 
Que a cidade de Olinda tem 
Num carnaval que a gente brinca assim 
 
Que bloco é esse você quer saber 
Eu lhe respondo até muito mais  
É uma forma de acontecer 
E de aplaudir os nossos carnavais 
 
Mas que bloco é esse, ai, ai 
Mas que bloco é esse, ai, ai, ai ,ai ,ai 
 
31. OLINDA NO FREVO (Luiz Faustino)  (9) 
 
Olinda, és tradição, vem cair na folia 
Incentiva nossa mocidade 
Brincando feliz  
Porque essa vida é mesmo assim 
Brincando com alegria, causando admiração 
Para trazer o povo em profusão  
Cantando esta linda canção 
És a grandeza, foi a natureza  
Quem te transformou 
Chegou a vez de mostrar seu ideal 
Cai na onda da folia 
Animando o carnaval 
 
 

32. O MUNDO EM FESTA (GeraldoCosta) (18 / 41) 
 
Vibrando de emoção nos dias de carnaval 
Vemos o mundo em festa numa algazarra sem igual 
No frevo e na folia 
Ouvimos vozes cheias de harmonia 
E nós, os Batutas, também brilhamos com alegria 
Em nossos corações trazemos as nossas canções 
Que entoamos com devoção 
Para o mundo inteiro escutar 
No entanto nesta melodia repleta de amor e fé 
Lembramos o nosso nome: Batutas de São José 
 
33. PANORAMA DE FOLIÃO (Luiz de França) (13 / 18)  
 
Vem conhecer o que é harmonia 
Nesta canção 
O Inocentes apresenta 
Um lindo panorama de folião 
Nossos acordes fazem a mocidade 
Ter alegria  
E faz inveja a muita gente  
Em ver o Inocentes como o rei da folia 
 
Vem, meu bem ! 
Alegria que o frevo contém 
É a do teu coração 
Vem pegar no meu braço 
Vamos cair no passo 
Sem alteração 
 
34. PÁRA-QUEDISTA REAL (Humberto Vieira e Nuca) 
(39) 
 
Em minha jornada encantada 
Trago uma nova poesia 
Para cantar apenas alegria 
Nas ruas iluminadas 
Da arte imaginária do teatro armorial 
Que é nosso carnaval 
 
É pastoril, vem cirandar 
Bumba-meu-boi é frevo, é coco, é festa popular 
 
Eu sou o pára-quedista da Estrada Real do Poço 
Palhaço, trapezista, não sou velho nem moço 
No meu balão de festas tem tudo pra vocês 
Catirinas, Mateus e pastoras também 
Embaixadores nesta praça 
De toda fantasia que esta vida tem 
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35. PERNAMBUCO ESPERANDO POR VOCÊ 
    (Luiz Gonzaga de Castro)  (42) 
 
Não sei de onde vem tanta energia 
Que contagia o nosso carnaval 
E tudo nele é pura poesia 
Êxtase, alegria que não tem igual 
Recife e Olinda vivem esta magia 
Que inebria os nossos corações... 
Nossas crianças já nascem sabendo 
E aqui crescendo brotam foliões  
 
Assim, eternizam-se valores, 
Nossa gente, nossas cores 
E se alguém quiser saber 
No mundo, qual o melhor carnaval 
É o que não tem rival 
Pernambuco esperando por você 
 
36. PIEDADE E FLOR DA LIRA (Luiz Wanderley) (38) 
 
Vejo as flores se abrindo 
Sorrindo e brincando alegre a cantar 
Entoando uma melodia 
Pra meu amor se alegrar 
Você no meio da folia 
É a Flor da Lira sensacional 
Vamos brincar, vamos cantar 
Com primazia neste carnaval 
 
Piedade na diplomacia 
Com sua alegria 
Conduzindo o coral 
Renata com galhardia 
É o flabelo do nosso carnaval 
 
 
37. POR QUEM OS BLOCOS CANTAM 
(Getulio Cavalcanti)   (27) 
 
No sábado de Zé Pererira 
O Galo da Madrugada 
Abre os portões e ergue a bandeira 
Pra festa tão desejada 
E com a beleza dos mascarados 
Pierrots molhados e arlequins 
Desfilam condes e baronesas 
Enchendo as mesas dos botequins 
 
Chega a terça-feira fatal 
Ninguém esperava o sonho acabar 
Mas, pra delírio geral 
Um apito se fez escutar 
Sons dolentes de um bandolim 
Banjos, flautas e violões, 
Vozes de uma ternura sem fim 
Do Bloco das Ilusões 
 

38. POSTAL  (Adalberto Cavalcanti e Heleno Ramalho) 
(28) 
 
É tão bonito dizer-te bom dia 
Minha cidade querida de ver 
No rio de mais poesia 
No ar que não cansa de ser 
Eu guardo nesse teu encanto natural 
O riso da minha mocidade em um postal 
Espera que eu vou 
Cantar mais esta saudade 
Meu Recife, aqui estou 

 
Se eu morrer amanhã fiz maior carnaval 
Dancei coco, ciranda e até pastoril 
Maracatu, eu ainda sou rei 
E um bloco inventei 
Lá na rua Imperial 

 
Minha terra tem mais tradição e prazer 
O meu frevo é do moro, do mangue e da praça 
Hoje é de graça o meu bandolim 
Só aqui tristeza passa, meu Recife é assim. 
 
39. PRA VER VOCÊ, LILI (Romero Amorim) (31) 
 
É sexta-feira, é festa 
O carnaval começa 
Toda a cidade está iluminada 
O bloco vai sair, pra ver você Lili 
Tocando a sua flauta encantada 
 
Por que você nem sempre quer tocar pra gente 
Ninguém sabe dizer qual a razão 
Apenas o Diário em breve comentário 
Diz que você é antiga tradição 
 
Mas de qualquer maneira 
Depois da saideira 
A turma vai seguir o seu cordão 
Lili 
 
40. QUE FLOR É ESSA ?  (Bráulio de Castro e Fátima 
de Castro)  (25) 

 
Que flor é essa que brotou em Casa Forte ? 
Cheia de encanto, tão diferente 
Foi se abrindo, espargindo alegria 
E perfumou o coração da gente 
 
Só quatro dias ela tem de existência 
Mas a essência jamais morrerá 
Que flor é essa ? É a vitória-régia 
Que nos guizos da folia brotou e vai ficar 
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41. RECIFE (José Moraes)  (20) 
 
Recife cidade do frevo 
De blocos afamados e maracatus 
Cidade que a todos encanta 
Tu és a Veneza do meu Brasil 
O teu carnaval glorioso 
E sempre famoso é sensacional 
 
Tem tradição, tem atração 
No mundo não há outro igual 
 
 
42. RECIFE EM FESTA  (Dimas Sedícias / Antônio 
Coutinho)  (4) 
 
Toda a cidade iluminada agora  
está mandando embora 
da tristeza o mal 
Os foliões, os blocos vão passando 
É o Recife mostrando seu maior festival 
A orquestra toca o frevo Vassourinhas 
Em meio à pracinha tão tradicional 
Saudando o grande Zé Pereira 
Na noite primeira deste carnaval 
 
E de repente os clarins anunciam 
O rei da folia chegar triunfal 
E acenando de braços abertos 
E o povo gritando “Já é carnaval !” 
 
43. REGRESSO DE BATUTAS (Augusto Bandeira) (20) 
 
Adeus, adeus querido carnaval 
Vamos partir deixando mil recordações 
Porque nosso bloco sem rival 
Tem simpatia, prende todos corações 
 
Adeus que vamos partir, Batutas de São José 
Nossa falta o povo vai sentir 
Porque regressa o bloco da fé 
 
Batutas campeão dos campeões   
Soube vencer soube brilhar no carnaval 
Porque entre mil aclamações 
Vai regressando nosso bloco sem igual 
 
Adeus, adeus foliões 
São horas de regressar 
Com saudade das nossas canções 
Os foliões com pena vão chorar 
 

 
44. REGRESSO DE CORDAS E RETALHOS (Hamilton 
Florentino) (32) 
 
É mais uma noite eu finda, madrugada 
Aurora desponta tocando os clarins 
Anunciando que chegou a hora 
Quarta-feira chegou 
E com ela a tristeza,  
O carnaval vai embora 
 
Ai,ai, ó quarta-feira ingrata 
Deixa-me cantar, deixa-me frevar 
Não leve a mal, sou folião 
Vivo sempre alegre 
Aminha vida é um eterno carnaval 
Como diz o poeta 
 
45.RELEMBRANDO O PASSADO (João Santiago) (11 
/ 13 / 23) 
 
Vou relembrar o passado 
Do meu carnaval de fervor 
Desse Recife afamado 
De blocos forjados de cor e esplendor 
 
Na rua da Imperatriz eu era muito feliz 
Vendo o bloco desfilar 
Escuta, Apolônio, o que eu vuo relembar 
 
Os Camponeses, Camelo e Pavão 
Bobos em Folia do Sebastião 
Também Flor da Lira com seus violões 
Impressionava com suas canções  
 
46. RESPOSTA     (Levino Ferreira)  (20) 
 
São os Batutas de São José  
Com seus cordões que já vão passando 
Vão entoando linda canção  
Que leva o povo de arrastão 
 
Eu não vou lá, eu não vou lá 
Sem a morena ideal 
Ela é formosa, ela é ditosa 
É a estrela do carnaval 
Por onde passa fecha o comércio 
Tem formosura e não tem censura 
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47. REVENDO OLINDA (Getúlio Cavalcanti) (25) 
 
Fui ver Olinda onde o frevo faz 
Uma alegria a mais nas ruas que eu vivi 
Ao som de um punho em noite enluarada 
Por madrugadas que eu não esqueci 
Vi Pitombeira derramar beleza 
Pela correnteza do seu esplendor 
Revi olhares que por certo amei 
Lembranças que eu guardei julgando ser amor 
 
No fim da tarde chega a Flor da Lira 
Quanta ternura pra nos envolver 
Qualquer poeta em seu cordão se inspira 
Nas ousadias de um entardecer 
Vejo o Mosteiro em sua calmaria 
Longe o Recife, luzes a brilhar 
Vou delirando em minha nostalgia 
Estou feliz mas resolvi chorar 
 
48. ROUGE ET BLANC  (Airton, Leila e Eliane Chaves) 
(32) 
Quando o nosso bloco sai às ruas 
Com suas cores de luta e de paz 
Reúne foliões, espalha alegria 
Evoluindo com graça e harmonia 
 
O Cordas e Retalhos é assim 
Desperta líricas emoções 
Revela o romantismo das paixões 
Misturando pó-de-arroz e carmim 
 
Somos Cordas e Retalhos 
Coração que não parou 
Atados pelos nós, as cordas somos nós 
Retalhos é o povo 
Assim Diego Rocha falou 
 
49. SABE LÁ O QUE É ISSO (João Santiago) (11 / 16) 
 
Eu quero entrar na folia, meu bem 
Você sabe lá o que é isso 
Batutas de São José, isto é, parece 
Que tem feitiço 
Batutas tem atrações que 
Ninguém pode resistir 
Um frevo desses que faz 
Demais a gente se distinguir 
 

50. SE NÃO  ARRASTAR  O  PÉ,  NÃO  É  FREVO  
DE  BLOCO 
(Dimas  Sedícias / Bráulio de Castro) (35) 

 
O apito  avisou  que  meu  bloco  vai  sair 
Cantando  pela  cidade,  fazendo  todo  povo 
Mexer  e  se  bulir 
Quem  não  sabe  vai  saber  o  molejo  como  é 
Você  vem  no  seu  gingado,  fazendo  sincopado 
E  arrastando  o  pé 

 
Agora  não  dê  pulinho 
Senão  eu  lhe  digo,  benzinho 
Isto  é  frevo-canção 
O  bloco  é  diferente 
Relaxa  o  corpo  da  gente 
E  arrasta  o  pé  no chão 
 
51. SOM DA LIRA (João Santiago)  (20) 
 
Acorda, que chegou a hora, vamos cair na folia 
É você, doce Maria, a minha grande alegria 
Vem ouvir o som da lira 
Que geme e também suspira 
Devemos cantar, brincar não faz mal 
Nos três dias de carnaval 
 
Vamos cantar que a vida é assim 
Eu pra você e você pra mim 
Esqueça as tristezas, escuta, meu bem 
Ninguém é mais de ninguém. 
 
52. SONHOS E LUZ (Cláudio Almeida e Humberto 
Vieira de Melo)(41) 
 
Chegou o Bloco da Saudade 
Um mar azul, branco e encarnado 
De vozes, brilho todo iluminado 
Entoando “Valores doPassado” 
Mas nas ruas em que passa com alegria 
De um certo amigo o bloco não esquece 
Traz no rosto o carinho estampado 
Seu jeito manso sempre acontece 
 
Moço, vem ver sua Diva 
Girando com o abre-alas na mão 
Na rua da Imperatriz onde sempre quis 
Você era feliz 
Lúcio, dos cabelos brancos 
Campos, de sonhos de luz 
Veja o seu Bloco  em 
 Saudade sorrir na cidade pra você cantar 
Cantar oh! Cantar ! 
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53. TELA DA SAUDADE (Edson Rodrigues) (32) 
 
Um bloco na avenida eu vejo passando, cantando 
As notas da canção me fazem lembrar 
Do tempo do Edgard 
Ante os meus olhos uma grande tela 
Se descortina e eu posso ver 
Valores do passado, pierrots e colombina 
NUmdesfilemulticor 
 
Vejo Faustino de Banhistas 
E o João Santiago de Batutas 
Capiba, Nelson Ferreira e o Lourival 
Umfrevo bem quente explode na rua 
De novo é carnaval 
 
54. ÚLTIMO REGRESSO (Getúlio Cavalcanti) (13 / 17) 
 
Falam tanto que meu bloco está 
Dando adeus pra nunca mais sair 
E depois que ele desfilar 
Do seu povo vai se despedir 
No regresso de não mais voltar 
Suas pastoras vão pedir 
 
Não deixem não que um bloco campeão 
Guarde no peito a dor de não cantar 
Um bloco a mais é um sonho que se vai 
Nos pastoris da vida singular 
É lindo ver o dia amanhecer 
Com violões e pastorinhas mil 
Dizendo bem que o Recife tem 
O carnaval melhor do meu Brasil 
 
 

55.. VEM FOLIÃO  (José Moraes)  (7) 
 
Vem, vem, vem, 
Vem, vem Folião 
Vem que o Recife te espera ! 
Vem, vem conhecer, meu carnaval 
Que não há outro igual 
 
Quando blocos e clubes 
O frevo na rua começam a tocar 
A gente sente que na alma do povo 
Vibrando de novo  
É a cidade a cantar 
 
56. VOLTANDO AO JARDIM (Romero Amorim e 
Getúlio Cavalcanti)   (25) 
 
A noite é de festa e o riso é de graça 
No banco da praça defronte à matriz 
A vitória-régia no olhar do poeta 
Escuta a promessa de amor que eu já fiz 
Voltando aos encantos de um tempo tão belo 
Meu sonho é castelo que a ânsia criou 
Um cheiro de mato vagueia rasteiro 
E um banjo festeiro meu riso escutou 
 
Vitória-Régia, redonda 
 Barcaça, sereia da Praça, beleza floral 
És o poema, o tema e a lira 
E a flor que inspira nosso carnaval 
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