
 

Considerações Finais 

O frevo fora criado num momento fortemente caracterizado pela questão da 

nacionalidade e da identidade cultural, onde não faltaram-lhe ações e tentativa de controle 

por parte do Estado. Pesquisar a música popular urbana é, de certo modo, inserir-se na 

tradição que constitui a discussão sobre a cultura nacional. O frevo, como música popular e 

urbana, carrega em si, embutida na sua intimidade, a questão da identidade em que se vê, 

depois de significativa negociação, finalmente promovido a símbolo da coletividade 

brasileira. 

Observamos que a profusão desse gênero musical se deu concomitantemente ao 

desenvolvimento da radiofonia, da indústria de gravação e do cinema. Dessa maneira, ele 

participou da instauração do projeto de urbanização, industrialização e modernização do 

país. Assim como, ao mesmo tempo que foi por ele legitimado neste processo social. 

Foi-nos ainda de suma importância nos remeter a determinadas leituras, que 

consubstanciaram a questão geral da identidade cultural. Refletimos sobre contextos e 

problemas claramente no domínio da poscolonialidade, porém numa abordagem 

fundamentalmente de avaliação dos componentes envolvidos na construção da cena 

musical em foco. Este processo de contextualização histórica e fundamentação nos 

conduziu a uma espécie de cristalização conceitual, o qual não tinha um espaço vivencial 

próprio, no sentido em que não se encaixava no espaço que entretanto o gerou. Não se trata 

de rejeição, mas de um território que não é o espaço onde esse passado faz ainda sentido. 

“Assim as histórias e as tradições do passado adquirem outros valores porque a casa que os 

abriga tem agora uma nova forma e uma outra arquitetura” (Bhabha, 1994, p. 11). 

No processo de definição da identidade, confrontamos-nos inevitavelmente com a 

análise do que faz parte da cultura por inclusão e do que não faz parte por exclusão. Essa 
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dualidade de análise perde o seu significado quando nos damos conta de que existem zonas 

e elementos híbridos, transculturais, transtemporais que definem um terceiro espaço, uma 

condição para a articulação da diferença cultural. Assegurando assim, que os símbolos da 

cultura não são fixos, restritos e que os mesmos sinais podem ser apropriados, 

transcodificados e adaptados. O que é inquietante não é reprimido mas repetido naquilo 

que é híbrido. Na construção teórica de Homi Bhabha quase todos os processos associados 

à identidade e às estratégias de poder, revelam características ambivalentes visíveis nos 

aspectos híbridos e miméticos. O mimetismo, como estratégia de apropriar-se da música do 

outro que é, no fundo, a procura por uma música sua. 

Mais importante do que todas as especulações teóricas são as contribuições no 

âmbito da performance. Nesse sentido, este trabalho representou uma proximidade, 

principalmente pela proposta de construir uma observação relacional da performance com 

os fatos históricos do período estudado. Esta foi uma característica metodológica em 

virtude de uma operação de mapeamento contextual, isto é, um agir topograficamente em 

busca das relações que as multiplicidades tiveram na configuração do objeto da pesquisa, o 

frevo - uma vez que a música, cremos, é conseqüência de todo esse relacionamento, dessa 

relação dialógica. 

Sendo assim, consideramos que seria de uma intensa necessidade uma reavaliação 

da prática pedagógica aplicada ao ensino da clarineta no Brasil; Uma pedagogia que 

considere mais ampla e profundamente o contexto social. Dentro do universo estudado, 

observamos que a banda de música fora um ambiente propício à formação de clarinetistas, 

aspecto digno de consideração. O modelo de banda estabelecido no Brasil não ficou 

estático, antes proliferou, reproduziu-se em novos modelos de agrupamento instrumentais, 

ampliando um espaço para a criação e produção artística musical urbana, alargando o 

espaço de visibilidade social e profissional. Concomitantemente, constituiu-se 
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decisivamente para o surgimento de novos padrões rítmicos e gêneros musicais que, por 

fim, se fixaram como identidade musical brasileira. 

Concluimos portanto que os frevos para clarineta, tendo os primeiros surgidos na 

década de 1960, vieram como ato de resistência. Devido ao crescente uso do saxofone em 

detrimento da utilização da clarineta, seus compositores, em geral clarinetistas, procuraram 

estabelecer uma auto-afirmação como instrumentista e, ampliar seus espaços de atuação 

como profissionais da música. Dentro dos conceitos de poscolonização a influencia do jazz 

nos frevos para clarineta representou uma busca por um mascaramento de um passado 

colonial, digo, uma aproximação de elementos de uma cultura similar, de formação 

colonial e miscigenada. Ou seja, a idéia de frevo para clarineta solo com orquestra, 

caracteriza o legado do contato dos compositores com as gravações de big bands tais como 

as orquestras dos clarinetistas Sidney Bechet, Benny Goodman, Artie Shaw e Woody 

Herman. Essa formação recebeu também, uma atenção de importante reconhecimento na 

música erudita quando, o compositor Igor Stravinsky compõe o “Ebony Concerto” para 

clarineta e orquestra nestes moldes. 

 Esses clarinetistas compositores gravavam suas músicas para clarineta como 

solistas em frente a suas orquestras. Conseqüentemente, suas composições eram 

transmitidas pelas rádios recifenses (Martins, 2007) e possivelmente ouvidas por Lourival 

e demais instrumentistas. A relação dos clarinetistas brasileiros, recifenses em particular, 

com o jazz, ocorreu além deste contato por rádio, certamente também por gravações e uso 

de materiais importados (instrumentos, acessórios, métodos e partituras). É interessante 

notar também que a clarineta como solista em frente a big bands foi introduzida no choro 

por outro clarinetista que atuou na região, o pernambucano Severino Araujo com sua 

Orquestra Tabajara. 
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Enfim, uma música que preenchia com muita propriedade a programação de circos, 

coretos, cinemas, ruas e teatros, cada vez mais composta para circulação nos programas de 

auditório das estações de rádio e televisão, tornara-se fortemente ligada à radiodifusão, ao 

disco e ao cinema, que foram as inovações técnicas de maior impacto, no sentido do 

surgimento da música popular urbana no Brasil em geral. Dessa maneira, cada vez mais, o 

frevo tornou-se extremamente dependente da competência das mídias de gravação e da 

radiofonia. Por outro lado, o declínio dos ambientes de audições comuns compartilhados e 

da indústria fonográfica no Recife, fez com que profissionais, ou seja, os músicos, 

compositores, cantores e arranjadores experimentassem restrições e limitações nas 

estruturas do poder político e econômico, responsáveis pela produção cultural. 

Mesmo assim, desde as mais remotas civilizações a música tem sido um marcador 

social, perpassando valores simbólicos e significados diversos. Ainda que no domínio dos 

afetos, a música se apresenta como fator primordial na demarcação e na transformação das 

identidades individuais e coletivas, tornando-se muito mais eficaz na construção da 

identidade do que outros comportamentos expressivos. 

O frevo é, portanto, um forte marcador identitário porque é único. Isto é, constitui 

uma produção local e define uma tradição que, embora se modifique, nunca é 

interrompida. Contém ainda em si ingredientes capazes de gerar momentos de fruição de 

um sentimento, seja coletivo ou individual de um povo que busca, intensa e 

incessantemente, delinear seus traços de identidade. O tipo de frevo estudado, frevo para 

clarineta solo, apresenta uma linguagem própria, apesar de revelar ingredientes 

aparentemente comuns aos outros do respectivo gênero.
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Documento do estágio na UA 
 Documento comprobatório do estágio de doutorameto na Universidade de Aveiro – 
Portugal.  
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Documento do Projeto Portinari 
 Autorização para utilização de imagens do acervo do Projeto Portinari, cedida por 
João Candido Portinari. 
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Documento da Banda Amizade de Aveiro 
 Declação de atividades realizadas juntoa Banda Amizade, na Cidade de Aveiro – 
Portugal. 
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Documento da Fundação Pierre Verger 
 Autorização para reprodução de foto do arquivo da Fundação, solicitada através de 
correspondência eletrônica. 
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Documento do Maestro Edson Rodrigues 
 Autorização para utilização de dados e reprodução em áudio do Frevo “Mestre 
Louro”. 
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Documento do Radialista Hugo Martins  
 Autorização para utilização de entrevista e reprodução em áudio, dos Frevos de 
Lourival Oliveira, reproduzidos na respectiva entrevista. 
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Documento do Maestro Severino Vilô  
 Autorização para reprodução em áudio, do Frevo “Clarinete Alegre” de Zito. 
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Documento do Clarinetista José Gonçalves (Zito) 
 Autorização para utilização de dados obtidos em entrevistas e reprodução em áudio 
do Frevo “Clarinete Alegre”. 
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Documento do Maestro Inaldo Moreira 
 Autorização para reprodução em áudio dos Frevos “Eliel, sopro de mel” e 
“Agostinho soprando no pau preto”. 
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Documento do Maestro e Clarinetista Paulo Moura 
 Autorização para reprodução em áudio dos Frevos “Clarinete Infernal”, “Lágrimas 
de Clarinete”, “Brincando com o Clarinete” e “Sorriso de Clarinete”. 
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Transcrição da entrevista com o clarinetista “Zito”  
Entrevista realizada em 15 de novembro de 2004, com o clarinetista e compositor 

José Gonçalves da Silva (Zito). Entrevistador: Jailson Raulino. 
 
JR - Como foi sua Formação como clarinetista? 
Z - Meu pai era saxofonista, porém meu irmão, que era clarinetista, me ensinou as 
primeiras notas, foi tudo em família, aprendi lá em Aliança – PE, na “simples” banda 15 de 
agosto. 
JR - Como foi sua atuação nas bandas no interior de Pernambuco? 
Z - Participei de uma procissão tocando “força Pública” (marcha de procissão com solo 
para clarineta) atravessando um rio, Com 16 anos, ainda na clarineta de 13 chaves. 
JR - No interior de pernambuco, como era o contato com o frevo? 
Z - As grandes orq. dos recifes alguns melhores músicos da banda conseguiam as 
partituras completas e as partes para os instrumentos. As bandas ensaiavam e tocavam 
principalmente no mês de maio, onde todo dia era uma festa, e nas campanhas políticas, o 
frevo tocava muito. 
JR - Era com a banda ou com orquestra? 
Z - Sempre com a banda, as orquestras só no carnaval. 
JR - Então a banda de música tem uma importância muito grande na hist. Do frevo? 
Z - Com certeza, eu vi uma banda tocando um frevo como nunca, não foi nem em aliança, 
foi em Condado - PE. A melhor banda em toda a minha vida. Nunca vi um frevo tocado 
com tanta perfeição.  
JR - Hoje em dia a gente vê o frevo sempre executado mais rápido, quando o Sr. diz 
perfeição, como seria o andamento? 
Z - Em pernambuco a gente sempre via o frevo sempre numa cadência mais lento do que 
nos estados vizinhos, nos outros estados se via o frevo vendo a hora os dedos pular fora.  
JR - Em termos de metrónomo, seria mais ou menos quanto? 
Z - Até num andamento de 140 ou mais, em Pernambuco. No recife era normal. 
JR - No original seria então cerca de 120? 
Z - Era 120 ou menos. 
JR - E como era sua atuação como clarinetista na orquestra de frevo, quando não era na 
banda? 
Z - Já foi por aqui, na Paraíba quando saí de Aliança, quando em Campina Grande fiz 
aquele frevo “Clarinete Alegre”. Eu sai de Aliança para a banda da Polícia Militar da 
Paraíba em João Pessoa e depois fui para Campina Grande, quando formaram uma banda 
no 2º Batalhão de lá. Dois meses antes do Carnaval, nas prévias carnavalescas.  
JR - Nas orquestras o senhor tocava sax ou clarineta? 
Z - Nas orquestras eu fazia 3º sax-alto e clarineta só algumas vezes para fazer alguns solos, 
nestes frevos, e as vezes o solo de vassourinhas.  
JR - Então a clarineta era tipo um instrumento auxiliar. Só para alguns solos? 
Z - Era sim. 
JR - Já conhecia também os frevos de Lourival? 
Z - Sim no Recife eu já havia tocado, tinha bem uns quatro, mais o que eu mais tocava era 
“Clarinete Infernal” e o meu (Clarinete Alegre).  
JR - O senhor acha que as versões ou transcrições para outros tipo de orquestra, outra 
orquestração, o frevo perderia suas características? 
Z - Não, até porque, o que deve permanecer é a melodia não deve fugir.  
JR - O senhor acha que esse tipo de frevo é  melhor aplicado para se ouvir ou para dançar 
na rua? 
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Z - As duas coisas. 
JR - Mas seria mais indicado para rua ou para os salões? 
Z - Seria mais adequado para o salões. Pelo fato de ser tocado na clarineta, não era feito 
num ritmo tão lento, no entanto tocar na rua não seria tão fácil porque se alguém trombasse 
seria um desastre e também pelo volume de som. Poderia ser tocado na requinta mas seria 
complicado por causa da tonalidade.  
JR - A que o senhor atribui o desuso da clarineta na orquestra de frevo? 
Z - Eu não sei, eu em particular sempre levei e usei, quando participava seja na banda ou 
na orquestra. O Trio elétrico é quem acabou com as orquestras tradicionais e em 
consequência, com muitas outras coisas... não é uma coisa pura e bonita, o modernismo 
deles acabou com o nosso lado, levando ao desuso de alguns instrumentos.   
JR - O sr. Chegou a ensinar clarineta e usar o frevo ao passar instruções de clarineta? 
Z - Sim eu ensinei aos meus filhos, primeiro foi Alessandro que hoje é professor em São 
Carlos. E depois ao beto que músico do Exército. Eu fazia com que eles já aprendessem 
com muita rapidez, a tocar com muita velocidade de execução com choro depois com o 
frevo. 
JR - Como seria proveitoso a prática desses frevos? 
Z - Desenvolvimento de articulação leitura e prática em conjunto. 
JR - Só tenho a agradecer sua contribuição com estas informações. 
Z – Eu que me sinto honrado e agradecido. 
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Transcrição da entrevista com o Maestro José Menezes 
 Entrevista realizada em 25 de fevereiro de 2007 com o Maestro José Menezes. 

Entrevistador: J. Raulino. 

JR - Como foi que aconteceu sua formação musical? 
JM - Em Nazaré da Mata, interior de Pernambuco. Era muito forte a atuação das bandas de 
música com a tradicional disputa entre a “Revoltosa” e a “Capa Bode”. Depois eu fui 
convidado para vir para uma rádio no Recife, onde seria mais favorável nos estudos.  
JR - Como foi sua atuação musical no Recife? 
JM - Foi primeiramente na Orquestra Académica, era composta de estudantes de diversas 
áreas... (medicina, odontologia, etc). Eu tinha vindo do interior e ainda estava terminando o 
ginásio... morávamos numa república. A rádio bancava comida, estudos, roupas, como 
saxofonistas era Eu Zumba e outros... 
JR - O Sr. teve contato com o clarinetista Lourival Oliveira?  
JM - Sim, (Lourival, Zumba , Jones, todos foram clarinetistas da Sinfônica), meu 
instrumento preferido era o clarinete. 
JR - E a clarineta no frevo?  
JM - Não era de frevo. A clarineta é um instrumento de banda de música. 
Os clubes de rua eram puxados por bandas, consequentemente a clarineta participava. Eu 
toquei o primeiro Carnaval com requinta, no carnaval em 1936, eu tinha 13 anos, foram 70 
anos de carnavais. 
JR - O Sr. Conheceu algum frevo para clarineta de Lourival, já existia algum outro frevo 
para outro instrumento solo? 
JM - Existia um frevo com solo de bandolim de jacob do bandolim, só. O frevo de 
Lourival, era um frevo polka ou choro. A clarineta não predominou, era muito raro na 
orquestra de frevo. Era mais com microfone em clube. Ficou marcado na história mas não 
teve muita repercussão... 
JR - Como era a orquestra na época? 
JM - Clarineta, piston,  trombones, contra-baixo, bateria, acordeon, guitarra,  piano,  3 
saxofones, conjunto geralmente gravado pela Rosenblit. 
JR - qual a referência de orquestra que se tinha na época? 
JM - Era muito comum nas rádios Artie Shaw, Wood Haerman, as big band de jazz, eu 
tinha várias gravações também. 
JR - Era comum a presença da clarineta nessas orquestra? 
JM - Um bom número de lideres das orquestras americanas eram clarinetistas. A Orquetra 
Tabajara foi estruturada nesses moldes. 
JR - Por que o sr. acha que a clarineta e os frevos não tiveram repercussão? 
JM - Questão de volume sonoro, porque o carnaval era nas rua e precisava de som, 
toquei muito clarinete em bailes. A orquestra de frevo era mais baseada em fanfarra, 
as orquestras de rua foram diminuindo por questão de pagamento, ou seja dinheiro, a 
clarineta foi ficando de fora. 
JR - O sr. vê o frevo como um elemento representativo do povo pernambucano? 
JM - O frevo é pernambucano. Eu fiz outra vez no Centro Cultural Banco do Brasil, no 
Rio de Janeiro, onde cada dia era um ritmo. Um dia fui eu, outro Sivuca, e outro Carlos 
Nóbrega. Então eu fiz uma apresentação com minha Orquestra de frevo. E no outro dia foi 
a palestra sobre o frevo. 
JR - Como o sr. vê a presença da clarineta no frevo? 
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JM - Eu toquei bailes muitos anos e tambem toquei clarinete mas nunca toquei clarinete 
nos bailes de carnaval… Desde o início a introdução foi com as bandas depois foi que 
vieram os clubes e as orquestras. 
Quando foram surgindo os clubes foi também surgindo uma música própria do carnaval no 
Recife, pois o que se tocava antes eram polkas, modinhas, maxixes, depois foram criando, 
os musicos de frevo, que eram de banda, músicas com aspectos próprios. 
Em 1943 vim pra academica tocando sax e clarineta. Os clarinetes, em 10 músicas tocavam 
1 e muitas em naipes. 
Os clarinetes tocavam em uníssono com outros instrumentos de palheta. 
Agora nós vemos também a clarineta presente ativamente no frevo de bloco…
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Transcrição da entrevista com o clarinetista Lourival Oliveira. 
Entrevista realizada em fevereiro de 1989, com o clarinetista arranjador e 

compositor Lourival Oliveira. Entrevistador: Radialista Hugo Martins. 

HM - Universitária Fm – Recife capital do frevo. 
Estamos apresentando hoje em “O tema é frevo documento” a música de Lourival Oliveira. 
- Entre suas composições de frevo você também gravava noutra gravadora, a RCA, um tipo 
de frevo diferente, que eram os frevos para clarinete. Neste mesmo ano 1961 você fez o 
Clarinete Infernal. 
LO - Clarinete Infernal: Clarinete Infernal é uma música falando no clarinete, instrumento 
que eu toco, aliás que exerci mais ou menos, razoavelmente, como clarinetista na sinfônica 
por muito anos. Resolvi homenagear o meu clarinete, ou seja, o clarinete em geral, 
intitulando de Clarinete Infernal. 
Também foi premiado. Não fez sucesso pelas ruas, eram sucesso quando eram irradiados 
por aqueles alto-falantes, aquelas coisas. Mas as orquestras não tocavam. Eles alegavam, 
que era preciso um clarinetista muito bom para executar... mas não era isso tornou-se um 
frevo de salão. As orquestras tocavam no salão pra dançar, fez sucesso, eu acho que fez. 
HM - Agora quem é que gravou? 
LO - Foi Zacarias e sua orquestra com solo de clarinete de Paulo Moura, saxofonista e 
clarinetista do Rio de Janeiro, um dos primeiros, um dos melhores. 
HM - Então vamos aqui, ouvir e recordar este frevo que é realmente bonito, aliás todos os 
frevos desta série para clarinete são lindos, é como se fosse um pequeno concerto para 
clarinete em tempo de frevo. Então vamos ouvir Clarinete Infernal de Lourival Oliver, 
Zacarias e sua orquestra, Paulo Moura no solo de clarinete, 1961... [Gravação] 
HM – “O tema é frevo documento” e a música de Lourival Oliveira, segunda parte. O 
próprio Lourival, aqui, aceitou o nosso convite e está aqui falando a respeito de suas 
músicas. Bem, agora ainda 1962, você sempre fazia um frevo dos “cabras de Lampião” e 
um frevo de clarinete, agora 1962 é o frevo lágrimas de Clarinete com Zacarias e sua 
orquestra, com o solista de clarinete Paulo Moura. Este frevo foi também premiado? 
LO - Foi premiado, todos os frevos de clarinete foram premiados.  
HM - Este foi primeiro lugar, segundo, qual lugar? 
LO - Não lembro, foram tantos. Chovia prêmio, nesse tempo a safra estava boa. Não 
tomava nota. 
HM - Realmente, porque estes frevos e esses discos, são inclusive gravações muito bem 
feitas.  
LO - Realmente, muito bem feita, Zacarias gravava muito bem, frevo daqui de 
Pernambuco ele gravava muito bem e o solo de clarinete sendo feito pelo famoso Paulo 
Moura, endossou tudo. 
HM - Então Lourival, vamos ouvir Lágrimas de Clarineta, 1962... [gravação] 
HM - Universitária Fm, Recife capital do frevo. Estamos apresentando hoje, em “O tema é 
frevo documento” a música de Lourival oliveira, 3ª parte. E o próprio Lourival Oliveira 
aqui falando a respeito de suas composições, contando histórias sobre suas músicas. Com 
este programa procuramos valorizar ainda mais os nossos compositores, para que eles 
permaneçam na lembrança de nossos ouvintes. Lourival, chegamos a 1963, e o outro frevo 
muito bonito de clarinete que é Brincando com o Clarinete. 
LO - Eu quero dizer o seguinte, tedo feito clarinete infernal e lágrima de clarinere então eu 
resolvi bricar com o clarinete então brincando com o clarinete 
HM - Então ainda com Zacarias, sua orquestra e o clarinetista Paulo Moura, Brincando 
com o Clarinete... [gravação] 
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HM - Chegamos agora a 1964. O que eu observo aqui Lourival, é que você em 1964 só 
gravou o frevo Sorriso de Clarinete. Você não gravou da outra série, por que isto? 
LO - Não me lembro o porque não. 
HM - 64 você não gravou na Rozenblit, só gravou na RCA, Sorriso de Clarinete. 
LO - Não sei mesmo o motivo. 
HM - Bom, Este frevo também foi premiado? 
LO - Sim também foi premiado, não foi campeão, mas foi premiado.  
HM - Então vamos recordar este frevo, com a mesma orquestra. Por sinal, vocês prestem 
atenção como é bonito este frevo... [gravação] 
HM - Com este programa procuramos valorizar ainda mais as músicas dos nossos 
compositores para que eles permaneçam na lembrança de nossos ouvintes. Nós estamos 
ouvindo e estamos gostando, assim como nossos ouvintes, aqueles que admiram a música 
de Lourival Oliveira, o Lourival falando aqui, muito a vontade, a respeito de suas músicas.  
- Lourival, em 1976, você volta a compor o frevo para clarinete que é o “Alma de 
Clarinetista”. 
LO - Você quer saber o porque? De fato houve uma interrupção na série de frevos para 
clarinete. Eu cheguei a gravar quatro, com solo de Paulo Moura com Zacarias e sua 
orquestra. Mas, eu não fiz mais, por algum motivo, quando Jovelino, que é de Alagoas, 
muito amigo meu, figura extraordinária, um amigo que eu não vou esquecer nunca. Ele me 
pediu que eu fizesse um frevo para clarinete solado por mim. Então eu fiz e eu mesmo 
solei. Defendi minha música com o próprio instrumento na mão, acompanhado pela 
orquestra do Jovelino. 
HM - Agora vocês vão ouvir o próprio Lourival, solando o seu frevo Alma de Clarinetista 
acompanho pela orquestra de Jovelino Lima, 1976... [gravação] 
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