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Desmontando o Frevo 
(Paulo Leminsky) 
  

desmontando 
o brinquedo 
eu descobri 
que o frevo 
tem muito a ver 
com certo 
jeito mestiço de ser 
um jeito misto 
de querer 
isto e aquilo 
sem nunca estar tranquilo 
com aquilo 
nem com isto 

de ser meio 
e meio ser 
sem deixar 
de ser inteiro 
e nem por isso 
desistir 
de ser completo 
mistério 

eu quero 
ser o janeiro 
a chegar 
em fevereiro 
fazendo o frevo 
que eu quero 
chegar na frente 
em primeiro 
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São vozes que estavam silenciadas por falta das perguntas 
Cujas palavras completam frases Sensíveis  
Condensam tensões que movem sem dor 

 
Momento pleno de extrema beleza 

Em que algo íntimo,  
Compartilhado Ecoa 

 
Aflora 

O sentido profundo do que no fundo consiste cada pedaço do dia 
A busca é o que se quer alcançar 

 
Valéria Vicente 
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Absoluto 

  

Esse tal de velho com esse tal de novo 
Essa tal de elite com esse tal de povo 
Essa tal de alma com esse tal de corpo 
Esse tal de vivo com esse tal de morto 
Carnaval… 
  
Esse tal de claro com esse tal de escuro 
Essa tal de raça com esse tal de impuro 
Esse tal passado com esse tal futuro 
Esse tal de incerto com esse tal seguro 
Carnaval… 
  
Esse tal de céu com esse tal de inferno 
Esse tal verão com esse tal de inverno 
Esse tal de fora com esse tal de interno 
Esse tal de são com esse tal de enfermo 
Carnaval… 
  
Essa tal de orgia com esse tal pudor 
Esse tal de belo com esse tal horror 
Esse tal de ódio com esse tal de amor 
Essa tal de espada com essa tal de flor 
Carnaval… 
  
Aquilo que une. O fio de tensão. O entre, o com. 
Aquilo que liga. A ponte das ilhas. A zona de negociação. 
O espaço da briga, o duelo, o “X” da questão. 
O desconforto. A transição. O processo. O meio. 
A mutação. 
Carnaval… 
 
Flaira Ferro 
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Apresentação 
 

Este trabalho foi construído como relatório do projeto cultural Pesquisa Artística O espaço do 
Passo, aprovado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura – Funcultura no ano de 
2012, na linha Pesquisa em Dança Popular.  

O projeto teve como objetivo a manutenção do trabalho de pesquisa criativa sobre o frevo 

com o objetivo de investigar essa dança popular a partir dos seus diferentes contextos, com 

vistas a desenvolver propostas cênicas futuras. Portanto, a pesquisa apesar de ter como fim a 

criação artística, não tinha o compromisso imediato com a configuração de um trabalho 

completo. NO entanto, ao final do processo temos um trabalho, chamado Frevo de Casa, que 

foi recebido com bastante entusiasmo pelo público de 186 pessoas que assistiu a última 

Mostra de Processo no Centro Cultural dos Correios. 

A pesquisa desenvolvida em parceria, em que originalmente Valéria Vicente proporia de forma 

não hierárquica laboratórios e questões com uma função de orientadora, se transformou 

numa constante troca de proposições, questões e regências. 

Durante todo o ano de 2013, até janeiro de 2014 as artistas mantiveram o blog O espaço do 

Passo, com atualização semanal. A ferramenta se mostrou importante para a manutenção de 

reflexões e intercâmbio com outros artistas e interessados.  

Apresentamos a seguir, um resumo cronológico de como foram os trabalhos. Entendemos que 

a nossa pesquisa não acaba aqui e muito do que iniciamos e ainda não conseguimos formatar, 

brotará no tempo que o processo proporcionar. 

Com alegria, ao final deste percurso, fomos convidadas por Antônio Nóbrega para integrar o 

elenco de passistas, de diferentes idades, percursos e formações que participaram da 

homenagem ao Passo, na abertura do carnaval do Recife de 2014. Pudemos vivenciar um 

espaço privilegiado para apresentação da dança do frevo, um outro Espaço do Passo, e reviver 

todo o percurso de observações e questões que compõem este relato. 

Flaira Ferro e Valéria Vicente 
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Blog O espaço do passo 

 

O Blog foi nossa ferramenta de diálogo com a comunidade interessada e catalizador das nossas 

questões no percurso da pesquisa. 
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JANEIRO 

Em janeiro de 2013 demos início a nossa pesquisa. Com o objetivo de construir uma 
aproximação mais intensa, trabalhamos cinco dias intensivos de experimentações práticas e 
discussões sobre o frevo e as nossas práticas. A partir do encontro criamos nossa agenda de 
trabalho individual e de trocas, inauguramos o blog da pesquisa 
oespacodopasso.wordpress.com que ficou sendo atualizado semanalmente com publicações 
nossas sobre o andamento do projeto e reflexões sobre nossas vivências. 

                                 

Coletivo Lugar Comum – janeiro 2013. Foto Eduardo Autran 

Inauguramos o blog da pesquisa no dia 30 de janeiro. Flaira escreveu um post descrevendo e 
explicando o processo de trabalho do primeiro encontro na sala do Coletivo. Abaixo, um 
trecho da publicação intitulada “Primeiros Encontros”:  

 “Iniciamos nossos encontros na semana de sete a onze de janeiro de 2013. Cinco dias de 
trabalho intenso distribuídos numa carga horária de três horas diárias. Ainda no escuro 
sobre quais os caminhos exatos que queremos direcionar a pesquisa, dividimos os dias 
para cada uma propor laboratórios criativos. A segunda e a quarta-feira ficaram por 
conta de Val e eu fiquei com a terça e a quinta. Deixamos a sexta para uma avaliação do 
que levantamos ao longo da semana. 

Os dias comandados por Val foram direcionados principalmente para um exercício de 
investigação e escuta do corpo a partir do desconforto: tirar um pé do chão e ficar sem 
pousar ele durante dez minutos. Ver o que acontece a partir dessa tensão, para onde os 
braços e pernas querem ir, deixar-se ir sem forçar a movimentação. Enquanto uma fazia, 
outra observava e ficava livre para colocar música ou não. 

Nos dias que direcionei os laboratórios, minha inquietação estava em identificar o 
pulso do frevo que antecede a música e o passo. Qual é o pulso do frevo? Ele é regido 
por quais emoções e estados físicos? Como esse pulso se materializa em um desenho, 
um som ou um gesto, por exemplo? Propus alguns jogos lúdicos e brincadeiras que 
despertassem estados de prontidão do corpo de modo que pudéssemos codificá-los de 
outras maneiras que transcendessem o passo de frevo. 

Ainda não sabemos onde isso tudo vai dar...” 
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FEVEREIRO 

Como parte da investigação dos espaços de atuação do passista, propomos na pesquisa um 
trabalho de vivência e observação do frevo durante o carnaval. Os dois principais objetivos da 
vivencia foram: estudar o espaço do passo, ou seja, quais são e como se configuram as formas 
de apresentação da dança do frevo; e abrir o corpo para experiências que alimentassem um 
processo criativo posterior. 

        

Passistas na concentração do bloco Galo da Madrugada - Fevereiro de 2013. Fotos Flaira Ferro 

 

”(...) mudanças no cronograma do projeto 
fizeram coincidir o carnaval com o início da 
nossa pesquisa... tudo novo ainda, nós 
ainda nos reconhecendo em nossos 
momentos atuais... Então decidimos cair 
em campo como observadoras 
participantes da folia, num exercício de 
reconhecer e conhecer de novo, situações e 

contextos anteriormente vividos. Seria 
possível construir um olhar diferenciado 
sobre um carnaval que vivemos durante 
toda nossa vida? Esperávamos que sim e 
buscamos caminhos para tornar realidade” 
(trecho do post “Iniciando”, escrito por 
Valéria e publicado no dia 14 de fevereiro 
de 2013) 

AGENDA 

Entre as várias possibilidades do carnaval, elegemos algumas prioridades para assistir e 

vivenciar: 

sexta – 8/02 
Abertura do carnaval do Recife -Marco Zero  
20h50 ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE SOB A REGÊNCIA DO MAESTRO ADEMIR 
ARAÚJO - SHOW FREVO PATRIMONIO DO MUNDO 
ESPETÁCULO HISTÓRICO DE DANÇA - MESTRE MEIA NOITE 
PASSISTAS FOLIÕES 
PASSISTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FREVO 
  
sábado – 9/02 DIA DO FREVO 
Ponte Duarte Coelho 7h concentração 
CONCENTRAÇÃO DO CORTEJO: BANDAS DE MÚSICA (CENTENÁRIAS)/ ORQUESTRAS DE FREVO/ 
PASSISTAS/ CAPOEIRAS/ ESTANDARTES 
9h30 – Praça Sérgio Loreto – Galo da Madrugada 
Ponto de apoio: Camarote da Prefeitura 
Domingo – 10/02  
Rua da Moeda 18h30 - passistas do grupo zenaide bezerra - rua da moeda 
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 Segunda – 11/02 
Mercado da boa vista - 12h - passistas Lourdinha nobrega 
Corredor do frevo – 16h - Apresentação dos passistas campeões  
Bonecos – 18h as 20h 
passistas Balé popular do recife - 22h  – Marco Zero 
 
terça  - 12/02 
Largo do Guadalupe 16h – Troça Ceroula de Olinda 
22h Elba, Alceu – Marco Zero 
3h passistas escola de frevo  
5h arrastão do frevo 

                     Valéria, fantasiada no sábado do Galo. Foto Flaira Ferro 

Pés e rostos. Mãos levantadas no fervor de uma alegria inteira, legítima e sem pudores. 

Veio o galo e nele foliões como não se vêem em outros lugares. É como se os foliões, vistos em 

outros lugares, fossem diferentes naquela primeira manhã.  

E muitos outros, que se completam naquela experiência momesca e somem dos grandes 

eventos nos restantes dos dias de carnaval. Para onde vão? Que carnavais fazem acontecer ? 

Parece mesmo que há um frevo que só tem no galo. Um tipo de folião especializado, que sabe 

brincar de corpo inteiro e imergir num estado nada cotidiano, nada banal. Como me emocina 

essa emoção, tenho vontade de toma-la de empréstimo e imito gesto, da senhora, da menina, 

do maluco. Sinto o riso se abrindo pelo gesto no meu corpo e desejo guardar a energia, a 

alegria. Como expressar isso sem mimetizar a forma, que talvez fora do contexto pareça banal, 

ou usual? 

Se dispor a provocar o riso sendo risível, expondo algo de muito pessoal e ao mesmo tempo 

compartilhável. É mágico, é carnaval. 

Através dos meus peitos caídos, vi consternação, complacência, desdém, cumplicidade.  Vi os 

sustos e as gargalhadas e senti a bacia pesar para baixo criando outros corpos em mim. 

Notas de campo de Valéria 
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MARÇO  

Os trabalhos foram voltados para a rememoração e processamento das vivências do carnaval. 
Valéria produziu um texto sobre o Galo da Madrugada. O mesmo foi enviado ao Diario de 
Pernambuco que não se interessou em publicar. Segue o artigo, como enviado. 

Carnaval do Recife, sem cordas? 

As tradições se constituem de constante negociação entre renovação e permanência, num processo de 

atualização que as mantém vivas e pertinentes. Um exemplo é a mudança do percurso do Galo da 

Madrugada, um patrimônio do Recife por sua grandiosidade e pelo valor simbólico que conquistou nas 

últimas décadas. Apesar das polêmicas que envolveram a mudança de trajeto a transformação que 

priorizava o bem estar das pessoas se mostrou acertada, foi aceita e já está incorporada a essa tradição. 

Com o novo trajeto o Galo da Madrugada, pode-se dizer, foi devolvido às famílias e ao divertimento das 

pessoas que apesar de amar o galo não se interessam em serem esmagadas pela multidão. 

Por outro lado, nos últimos anos, uma transformação indesejada se achegou sorrateira e anda tomando 

bastante espaço no Galo da Madrugada. São os tão rejeitados anteriormente cordões de isolamento. 

Sim, aquelas cordas criadas para o carnaval de Salvador com a função de separar as pessoas que 

pagaram pelos Abadás dos blocos e os foliões que não pagaram. Símbolo da exclusão social e motivo de 

agressões terríveis aos foliões  - do lado de fora dos cordões, claro – o cordão de isolamento foi, com 

razão, duramente criticado  pelos carnavalescos e formadores de opinião pernambucanos. Nossa 

tradição, pelo menos em sua ideologia, tem defendido a mistura de classes sociais e de etnias como 

nosso diferencial e riqueza.  

Mas o fato é que, de alguns anos para cá temos cordões de isolamento no carnaval do Recife e o pior, 

no nosso Galo da Madrugada. Atualmente, o cordão de isolamento isola as pessoas indiretamente, visto 

que estão lá para proteger os camarotes móveis de patrocinadores da festa. Sim, os blocos das elites 

estão agora encima de trios, posicionados próximos aos trios elétricos oficiais que comandam a festa 

carnavalesca. Os cordões de isolamento podem ter alguma função de segurança, mas de fato eles atuam 

afastando os foliões detrás dos Trios Elétricos, para que o camarote móvel possa se manter bem perto e 

não ficar sem trilha musical. 

A cena parece menos ostensiva e talvez por isso tenha passando despercebida de nossos críticos, mas o 
fato é que há sim cordão de isolamento com aquela função por nossa sociedade tão claramente 
rejeitada. Pude ser testemunha do resultado perverso desses cordões no carnaval deste ano. Quando o 
Trio que eu seguia, comandado por Silvério Pessoa e Elba Ramalho entrou na Av. Dantas Barreto, nós 
que vínhamos tranquilamente dançando nas largas avenidas fomos sentindo o espaço reduzido para em 
seguida sermos expulsos detrás do trio pelos puxadores dos cordões dos camarotes móveis. E então já 
não havia mais para onde ir visto que a estrutura de proteção dos camarotes fixos impedia saídas pelas 
laterais, as pessoas que tentavam sair para os espaços entre os prédios voltavam desesperadas gritando 
“tá fechado” “não tem saída”. Presenciei jovens e senhores passando muito mal e por muito pouco a 
multidão não derrubou ou invadiu as áreas de proteção.  Eu, incrédula diante da lembrança do Recifolia 
em pleno Galo, mas foliã acostumada com a saída do Ceroula, perdi apenas parte de minha fantasia. 
Ainda, não perdi a esperança de que os responsáveis pelo carnaval e pelo Galo da Madrugada repensem 
essas ações e voltem a promover um carnaval realmente democrático. 
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Também em março Valéria apresentou palestra sobre sua pesquisa com frevo no evento 
Trocadilho. O vídeo de trecho da palestra foi mote para discussão e descobertas. No evento, 
sugiram várias propostas de parceria e conversas sobre O Espaço do Passo.  
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ABRIL 

Abril foi um mês de trabalho a distância por que Flaira estava em processo de criação e 
temporada do espetáculo Húmus, com a Antônio Nóbrega Cia de Dança, em São Paulo. Este foi 
um período em que a pesquisa ficou voltada para os laboratórios individuais de criação e 
percepção da dança. Cada uma exercitou as relações que a pesquisa poderia ter com outros 
contextos em que atuamos, no caso de Valéria, a disciplina Danças Populares Brasileiras, na 
UFPB. No caso de Flaira, a experiência com Nóbrega numa coreografia de frevo foi relatada no 
blog. 

Descobertas de ordem subjetiva, experiências humanas, diálogos com outros artistas, 
vivências em espetáculos serviram de material para discussões e reflexões sobre o frevo. 
Abaixo, trechos de dois posts publicados por nós no blog da pesquisa. 

Passo palavra 

  foto Flaira Ferro 

O passo isoladamente parece uma palavra. Essa semana fiquei exercitando e relembrando os 
passos de frevo mais simples e conhecidos do nosso imaginário. Tesoura, trocadilho, saci, 
ferrolho e rojão. Quando coloquei a música e comecei a executá-los um a um, me veio a 
impressão desconfortável de que o passo seco em si é tão solitário…é como uma palavra solta 
que tem conteúdo mas não tem reflexão. É guardanapo, uva, bola, tatu, papel, casa, gato, 
praia. Quando é que o passo torna-se dança? Quando é que a palavra torna-se linguagem? 
A resposta me veio sem muita demora. Percebi que quando o passo acontece como a 
continuação de um movimento que surge dentro da gente, frases começam a ser ditas. E esses 
movimentos internos são nada mais do que os estímulos que recebemos ou inventamos. Um 
sentimento, uma qualidade (lenta, leve, pesada, pequena, etc), uma música, uma sensação… 
Quando me conectei com o que eu estava fazendo, o passo deixou de ser forma e foi criando 
vida própria. E essa conexão não tem a ver com o raciocinar e o compreender do movimento. 
Tem a ver com o permitir-se, estar aberto para escutar a sinceridade do corpo e dos estímulos 
que ele recebe. É como quem começa a escrever um texto a partir de um mote e o texto vai 
desembestando em poesia e argumento. Ou como quem faz um traço no papel e sem querer o 
traço vai virando um desenho…  

(Flaira – 12 de março de 2013) 
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Sobre ensinar, aprender e sentir 

“(...) Este semestre estive muito feliz com as turmas do curso de Teatro da UFPB: Preparação 
corporal para montagem e danças populares brasileiras. A alegria é de ter podido aprender ao 
mesmo tempo em que dividia um pouco de conhecimento e algumas habilidades. Já algum 
tempo invisto na ideia de Isabel Marques de que o professor de dança pode proporcionar 
experiências artísticas e estéticas no processo de aprendizagem e tem sido maravilhoso 
reconhecer situações desse tipo em meio ao cotidiano. 

 
Foi muito interessante também conhecer o frevo através da experiência dos alunos esse 
semestre. Especialmente quando fomos dançar no carnaval, conheci uma alegria muito 
especial, ao mesmo tempo inocente e criativa em relação à dança frevo. Acho que, por eles 
ainda terem pouco repertório de movimentos e não terem um ideal específico a realizar, pois 
isso foi muito enfatizado em aulas, conseguiram criar um espaço muito interessante, divertido 
e convidativo em meio ao bloco Cafuçu, de João Pessoa. 
 

A oportunidade de usar o carnaval como campo para o estudo e aprendizagem do frevo foi 
potencializador. Ao mesmo tempo foi inquietante perceber que é muito difícil reproduzir em 
aula o calor e o contexto que tornam o frevo quente e vivamente plural. Percebo que muitas 
vezes o aprendizado formal cria um campo de seriedade ou objetividade que pode diminuir o 
prazer e a percepção global da dança.” (Valéria – 22 de abril) 
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MAIO 

Nesse período sentimos a necessidade de levantar o maior número possível de passos de 
frevo, para acordar na nossa memória e musculatura as intenções desenhos corporais e 
resistência física da dança. Além dos trabalhos individuais, entre os dias 27 e 29 de maio 
fizemos um intensivo de laboratórios práticos. 

Iniciamos uma rotina de treinamento com base no método de ensino criado por Nascimento 
do Passo, com o objetivo de estudar os caminhos de movimento proposto pelo mesmo. 
Relacionando o método com nossas investigações decidimos realizá-lo em diálogo com a 
instrumentação musical, não só com a marcação rítmica.  

Além do método, trabalhamos com a recriação dos passos de frevo a partir das descrições do 
livro de Valdemar de Oliveira Frevo, capoeira e passo. Enquanto uma lia, a outra traduzia 
corporalmente a narração do texto, fazendo surgir novos passos. 

Ainda como parte dos exercícios propostos em maio, investigamos as relações diretas e 
indiretas do frevo com a dança afro. Experimentamos a distribuição do peso do corpo, a 
dilatação e a espacialidade dos movimentos e a associação dos passos de afro com os de frevo.  
Este exercício foi intitulado por Valéria como “frevo-macumba”. Como consequência do frevo-
macumba, elementos cômicos, transfigurados e grotescos vieram à tona de maneira 
interessante. Isso nos fez tentar compreender e se apropriar da corporalidade criada no 
exercício para levantar possíveis personagens cênicos em cada uma.    

 

Trocamos sempre e-mails sobre nossos trabalhos individuais: 

Oi Flaira! 

Acabei de pensar num título para a nossa performance de rua: Eu , você e o frevo.  

Ao mesmo tempo que fala de nós duas, remete a cada um que chega para a 

performance, né? 

 

Fiquei muito feliz com nosso encontro. É muito potente estar com você, dividir  e 

multiplicar ideias, dúvidas e leituras. Hoje já retomei o trabalho, dançando um 

pouquinho com as crianças e um pouquinho sozinha. E as ideias voltaram a fluir. 

Então, quero mesmo ressaltar a importância de continuarmos trabalhando. Ainda não 

conversei com Afonso sobre produção, mas ele já veio com dois projetos com frevo. São 

gravações de DVD com orquestra de frevo e pedi que colocasse recursos pra gente fazer 

algo bacana com a dança. Não seria um desafio bacana criar algo que ocupe esse lugar 

de visibilidade da dança sem reduzi-la? A princípio pensei em organizar pelo menos duas 

coreografias para músicas instrumentais em que o centro do palco fique reservado para 

a dança. Pensei também em coreografar/dirigir  a câmera que filma os dançarinos em 

alguns momentos. Bem... acho que podemos ter boas ideias. 

Val  
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JUNHO 

De maneira mais profunda, continuamos com as investigações sobre a relação entre a dança e 
a música do frevo. Exercitamos dançar enfatizando relação mimética com os metais e demais 
elementos melódicos e também, improvisando sem música, pensar sobre quais seriam os sons 
dos movimentos. Durante o carnaval constatamos que a maioria dos passistas dançavam frevo 
na marcação rítmica e os músicos não refletiam nenhum tipo de contaminação com a dança 
dos passistas na maneira de tocar.  

Pesquisar o espaço do passo interno e externo do passista nos possibilitou criar relações entre 
o frevo e os contextos políticos e sociais da atualidade. Em junho de 2013 o Brasil foi palco de 
inúmeros protestos que iniciaram em São Paulo a partir das manifestações contra o aumento 
da tarifa da passagem de ônibus. Protestos que se desdobraram em muitas reivindicações e 
lutas contra a corrupção, a favor da cidadania e dos direitos do povo. Este foi um período no 
qual dedicamos as publicações do nosso blog aos manifestos nas ruas. Teria algo em comum 
no frevo e nas manifestações políticas do povo? Flaira criou uma coreografia com este tema e 
postou no blog. Eis alguns trechos dos posts publicados: 

 “Esta semana meu post se solidariza com os jovens que escancararam o pequeno limite da 
democracia brasileira e a incapacidade dos governantes e dirigentes da polícia de perceberem 
que nossa república já completou mais de cem anos. 

Foi em 2005 que defini o estudo do frevo como campo de investigação e criação em dança. A 
escolha veio do reconhecimento do quanto esta dança constituía minha corporalidade, meus 
modos de andar, de me movimentar. Essa decisão potente que até hoje me mobiliza, me levou 
também a um enfrentamento da memória da violência que faz parte da história dessa dança 
porque faz parte da história dos homens que a criaram. Por esse viés, construí junto com cinco 
bailarinos o espetáculo Fervo. Procuramos investigar e depois explicitar os lugares de tensão, 
as imagens da violência que ainda resistem em alguns passos. Articulamos fatos históricos com 
situações correntes de violência. Ao final do espetáculo, exaustos, quase sem forças, 
insistíamos em continuar dançando, reunindo pedaços de frevo, retalhos de passo, como cacos 
de uma escultura idealizada, evocando a tristeza dessa nossa condição social: mais de um 
século depois e quanta semelhança com as situações de insegurança, explosão de violência, 
repressão e medo! (...)” (Valéria, post “Manifestações, ou o que ferve no frevo”, 15 de  junho 
de 2013)  

“Os protestos são inspiradores. Na multidão, um corpo a mais que se faz presente dá força ao 
grito. Agucei a percepção e observei os movimentos. Gosto de ver a dança das coisas. O que vi 
nas ruas, na TV, nos vídeos do youtube, nos posts do facebook, nos textos dos blogs, serviram 
de inspiração para um improviso dançante. O frevo vem da massa. Os protestos também. 
Enxerguei muitas conexões e me traduzi em um frevo-protesto qualquer (...)”  (Flaira, post 
“Frevo protesto”, 23 de junho de 2013)  
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JULHO  

No início de Julho fizemos uma enquete no Blog que gerou muitos comentários e repercussão: 

Será que é mesmo? 

jul3 

Você acha que os lugares e formas de apresentação da dança do frevo hoje 
NÃO VALORIZAM OS PASSISTAS ENQUANTO ARTISTAS 48.57%   
 REDUZEM AS QUALIDADES ARTÍSTICAS DO FREVO 34.29%   
 PRECISAM DE PEQUENOS AJUSTES 11.43%   
 SÃO ÓTIMOS E APROPRIADOS PARA A DANÇA 2.86%   
 OTHER: 3%  

Comentários: 
Carmem Lelis disse: (05/07/2013 às 11:15) 

Concordo plenamente com as pontuações do texto, quando situa os vários modelos de 
apresentações (engessadas). Acho inclusive que nem sempre é proposital, apenas falta de 
compreensão dos produtores (proponentes) e empoderamento dos bailarinos 
(questionamento). E principalmente, com o último parágrafo, sobre “padronizações” 
minimizantes, tanto para o gênero quanto para o artista. 

Discussão que necessita de aprofundamento uma vez que os próprios artistas, muitas vezes se 
distanciam dos processos de crítica e autocrítica, envolvidos pelo afã da espetacularidade e 
falta de internalização da dança. 

Resposta  

1. Viviane Souto Maior disse: (05/07/2013 às 12:17) 

Oi Val e Flaira! 

Antes de mais nada gostaria de parabenizá-las por esse espaço de reflexão sobre o frevo. 
Gosto dessa reflexão trazida por Val e o meu voto foi: “Os espaços reduzem as qualidades 
artísticas do frevo”. Quando falo espaço, não me refiro apenas ao espaço físico, mas ao “lugar” 
no qual o passista é colocado,sendo “utilizado” cada vez mais como produto turístico. Acredito 
que os formatos propostos contribui para uma cristalização de uma (s) maneira (s) de fazer o 
passo, de dançar o frevo. Falta vida, presença, fogo interno, falta dançar a sua maneira, o seu 
jeito e partilhar com o público, seja nas ruas, troças, clubes ou palcos. Acredito na liberdade de 
cada expressão, na recriação, na renovação. Deve-se criar novos espaços. Percebo que os 
formatos e padrões dos espaços oferecidos para os passistas estão se cristalizando e isso 
dificulta muito a liberdade. O frevo é vivo, o passo é vivo e por isso é livre! 

Que possamos pensar novas formas, novos espaços para que a dança continue! 

VIVA O FREVO…! 

____ 

 

http://oespacodopasso.wordpress.com/2013/07/03/sera-que-e-mesmo/
http://oespacodopasso.wordpress.com/2013/07/03/sera-que-e-mesmo/
http://oespacodopasso.wordpress.com/2013/07/03/sera-que-e-mesmo/comment-page-1/#comment-71
http://oespacodopasso.wordpress.com/2013/07/03/sera-que-e-mesmo/?replytocom=71#respond
http://www.viviver.blogspot.com.br/
http://oespacodopasso.wordpress.com/2013/07/03/sera-que-e-mesmo/comment-page-1/#comment-72
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Queridas meninas. 
Parabéns demais pelo blog. 
Está bonito, claro, bons textos. 
Obrigado pelo link e pelas citações. 
Me permitam fazer uma observação que diz respeito ao questionário: 
Fiquei indeciso em respondê-lo porque não sei a que a que lugares e formas vocês aludem. 
Reparem: existem os precários palcos-tablados dos concursos de frevo de Recife, 
os palcos dos artistas que fazem seus shows e os “passistas” entram como adereços 
descartáveis, 
os portões de desembarque do aeroporto de Recife no período carnavalesco – e esse ganha o 
primeiro lugar 
em melancolia e desrespeito – e as ruas onde ainda se vê muita coisa bonita, o nosso frevo 
rueiro, como, aliás, 
vocês mostram no blog. 
De modo, que fiquei realmente meio sem saber responder. 
Será implicância minha? 
De qualquer maneira ideias suscitam ideias. 
Beijos e o carinho, sempre. 
Nobrega 

Querido! obrigada você pela leitura e parceria 

Tem razão em questionar a enquete pois ela realmente coloca todos esses espaços juntos. Na 
verdade, não nos referimos ao passista nas ruas, em suas expressões não oficializadas. Mas 
mesmo assim, os diferentes “palcos” poderiam ser questionados individualmente. Posso postar 
seu comentário e minha resposta no blog, ou prefere que fique entre nós? 

abraço! 

Valéria 

De maneira intensiva e variada, entre os dias 17 e 22 de julho nos reunimos na casa de Valéria 
para dar continuidade aos exercícios de dançar a instrumentação da música. Refletindo como 
cada uma lidava com esse exercício. Estudamos as possibilidades do improviso no frevo. Seria 
possível dilatar os espaços de criação individual dentro da tradição do frevo? Como? Até onde? 
Com que ferramentas?   

              Ensaios na casa de Valéria 
– Fotos Afonso Oliveira 
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Além dos laboratórios, acompanhamos e praticamos uma aula de frevo com o Grupo 
Guerreiros do Passo. As aulas ocorrem regularmente todas as quartas e sábados na praça do 
Hipódromo, na Encruzilhada. 

 

Aula de frevo com o grupo Guerreiros do Passo 
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AGOSTO 

Tivemos o primeiro encontro com Spok e Lucas dos Prazeres para conversar sobre a mostra do 
trabalho em processo e organizar o cronograma de ensaios e apresentação em setembro.  

   

“O encontro para organização desse ensaio 
aberto foi um momento maravilhoso, cheio 
de encontros e reconhecimentos. Eu e 
Flaira falamos que hoje em dia o passista 
se vê muito preso à música e sem diálogo 
efetivo com os músicos durante as 
apresentações. Spok falou que o músico de 
frevo também é, em geral, preso à 
partitura e à estrutura previamente já 
instituída”. (trecho do post “Conexões 
Criativas”, escrito por Valéria e publicado 
no dia 11 de agosto de 2013).

Primeiro encontro com Spok e Lucas do Prazeres 

 

Participamos também de um laboratório de videodança do NEP Cênico – Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre o Corpo Cênico, coordenado por Guilherme Schulze na UFPB. A questão que 
colocamos ao grupo foi: Como a câmera pode se relacionar com os elementos do frevo e 
produzir imagens interessantes e ao mesmo tempo nem sempre caóticas? Um dos elementos 
desse encontro foi utilizado para registrar a festa de aniversário do Guerreiros do Passo. 

   

 

Os últimos dez dias foram de muitas descobertas, conquistas, encontros, 

reencontros, prazer. Um trabalho bom, de doer!  

Tenho tanto pra escrever que resolvi guardar para pensar melhor um pouco mais. 

Deixa tudo ficar ainda como sonho, nuvem, lembrança... rascunho de poesia. 

(Notas de campo de Valéria) 
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SETEMBRO 

Setembro foi um mês voltado para trabalhar para apresentar o primeiro ensaio aberto, que 
ocorreu no dia 27, dentro da programação do evento Conexões Criativas, no Recife Antigo.  

 

Ensaio no Espaço Coletivo 

 

 

A ideia do ensaio foi de reviver o processo 
de criação do frevo, no qual, segundo os 
estudos disponíveis tanto a música quanto 
a dança foi surgindo do encontro de 
capoeiristas e músicos das bandas militares 
durante retretas e desfiles no centro do 
Recife. 

Ensaio com Spok e Lucas dos Prazeres no Espaço Coletivo  

Abaixo algumas impressões nossas sobre a primeira mostra do trabalho em processo.  

“Vivenciar a música sendo reconduzida por 
nossos movimentos traz uma qualidade 
muito prazerosa e, acho, potente.  Mesmo 
que tudo esteja ainda se ajeitando, ainda 
que seja mesmo um processo, dá pra 
vislumbrar essa proposta como um possível 
formato para viver o frevo. Por enquanto é 
um procedimento de pesquisa, mas quem 
sabe pode daí abrir um Espaço de 
apresentação e vivência de frevo bom pra 
quem dança, pra quem toca e pra quem 
olha.” (trecho do post “frever: improviso 
de música e dança”, escrito por Valéria, 
publicado no dia 27 de setembro de 2013). 
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Foi muito gostoso testar o caminho 
inverso da dança que propõe a 
sonoridade, do movimento que 
estimula a dinâmica da música. O 
ensaio aberto serviu como um 
verdadeiro estalo para enxergar o 
quão potentes são as possibilidades 
de dançar e improvisar com os 
músicos presentes diluindo as 
hierarquias de comando, num 
terreno fértil em que tudo pode 
servir para o desdobramento de 
novas maneiras de dançar. Dançar 
a escuta e escutar a dança. (trecho 
do post “Ecos do ensaio aberto”, 
escrito por Flaira em 5 de outubro). 

 

 

 

 

Fotos Ju Brainer 
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OUTUBRO E NOVEMBRO 

Outubro e novembro foram meses de avaliação e amadurecimento do formato da 
improvisação apresentada em setembro. Nos reunimos com os Músicos para assistir ao vídeo 
da apresentação e conversar sobre maneiras de melhorar a proposta. Para nossa alegria Spok 
e Lucas se dispuseram a continuar a proposta independente do projeto. Decidimos trabalhar 
para apresentar a pesquisa como trabalho. Valéria apresentou o nome sugerido por Afonso 
Oliveira: Frevo de Casa. 

Continuamos com os treinamentos individuais e em dupla, focando mais nos exercícios de 
frevo de contato e frevo de apoio, identificados como elementos importantes e ressaltado por 
muitos dos que assistiram a mostra de processo. 

Também tivemos uma boa surpresa. A fotógrafa Ju Brainer nos consultou sobre a possibilidade 
de acompanhar nossos encontros com vistas a desenvolver um projeto de fotografia no futuro.     

DEZEMBRO 

O artista Hélder Vasconcelos desenvolve há algum tempo uma pesquisa artística  autoral sobre 
a relação entre a pulsação rítmica e os processos de composição cênica. Além de nosso amigo, 
é um músico e dançarino exemplar. A proposta do nosso encontro com ele surgiu depois da 
nossa primeira mostra de processo. Hélder, que já havia falado que gostaria de se aproximar 
da nossa pesquisa, lançou a ideia de oferecer uma oficina pra nós quatro com o objetivo de 
dividir sua prática e teoria sobre a relação entre música e dança. 

Vimos na pesquisa dele uma ponte interessante e enriquecedora para abastecer a nossa 
improvisação com novos elementos. Entre os dias 4 e 6 de dezembro Helder ministrou para a 
gente a oficina intitulada Pulso-Presença, realizada no Ateliê Artes da Terra.  

 

 

Oficina Pulso-Presença no Ateliê Artes da Terra – fotos por Ju Brainer 

 

Estivemos juntos Spok, Lucas, Flaira e Eu, cada um desbravando suas questões e dificuldades, 
mas todos muito conectados com os desafios propostos por Helder. Ouvir com os olhos e olhar 
com os ouvidos, exercitar a escuta da expressão que sai de dentro do centro de gravidade, 
pulsar junto como uma forma de exercitar a liberdade de criação. São alguns dos pontos 
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anotados entre muitas informações e sentimentos.  (Valéria, trecho do post “ouvir com os 
olhos”, 9 de dezembro). 

 

    

Oficina Pulso-presença no Ateliê Artes da Terra – fotos Ju Brainer 

JANEIRO 2014 

Janeiro foi o mês de encerramento do nosso projeto e nele tivemos duas importantes 
atividades. A primeira foi o curso Aspectos Visuais da Cena e Dramaturgia, ministrado pelo 
diretor de arte Marcondes Lima entre os dias 14 e 17 de janeiro, e a apresentação da segunda 
mostra do trabalho em processo, desta vez batizada por Afonso Oliveira de “Frevo de Casa”. 
Os dois eventos aconteceram no Centro Cultural Correios e foram abertos ao público.  

 

Curso de Marcondes no Centro Cultural Correios – foto Gabriela Vasconcelos 
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Fotos da apresentação Frevo de Casa, por Ju Brainer. 
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Considerações finais 

 

 

Ao final deste percurso percebemos de diversas maneiras a importância de pesquisas 
continuadas na área de dança popular. Independente do resultado cênico alcançado, vimos o 
efeito positivo de alimentar discussões práticas sobre o frevo durante todo o ano. Através do 
blog, do facebook e por e-mails pessoais, diversas pessoas, próximas ou distantes de nós se 
posicionaram e discutiram sobre os processos de formação e apresentação do frevo. 

Os laboratórios e as pesquisas de campo geraram muito material para discussão e criação. 

Esboços de performances e espetáculos começaram a ser criados para futuros 

desdobramentos. É possível que elementos desse projeto nos acompanhem ou reapareçam no 

futuro em diversos momentos de nossas trajetórias. Por outro lado, nos aproximamos muito 

mais do cotidiano do passista e nos engajamos em diferentes debates sobre a 

profissionalização, o respeito e  a organização dos passistas. Esperamos que também esse lado 

da pesquisa ganhe desdobramentos positivos a longo prazo. 

Por fim, decidimos manter o blog com atualização quinzenal, pois entendemos que nossa 

pesquisa não termina aqui. O Espaço do passo continua caminhando de acordo com o 

tamanho de suas próprias pernas. 
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