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Lourenço da Fonseca Barbosa, o “Capiba”: madeira que cupim não rói
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RESUMO 

Este artigo apresenta aspectos da trajetória de Lourenço da Fonseca Barbosa (conhecido 

como Capiba) no rádio, e na música brasileira, sem, no entanto, dado o espaço aqui 

reduzido, pretender assumir-se como uma biografia. Suas composições musicais mais 

famosas são frevos e se incluem entre as melhores do gênero, competindo com o 

conterrâneo Nelson Ferreira. Artistas, compositores e músicos vagaram durante algum 

tempo por estados nordestinos, destacando-se Pernambuco e Paraíba. Emissoras de rádio 

dos dois estados abrigaram em seus casts nomes que deixaram marcas na história da 

radiodifusão regional, depois de atuar em programas de auditório, participar de novelas 

como radioatores e radioatrizes, e dirigir emissoras, abandonando a região em busca de 

sucesso no Rio e São Paulo. O paper, dentro deste contexto histórico, resume a carreira do 

compositor de frevos que viveu até 31 de dezembro de 1997. 

 

PALAVRAS-CHAVE  

Música brasileira; rádio; indústria fonográfica 

Introdução  

Você tem quase tudo dela,  

O mesmo perfume, a mesma cor,  

A mesma rosa amarela  

Só não tem o mesmo amor.  

(A mesma rosa amarela. Samba canção gravado na Mocambo em março de 1960 por Claudionor Germano, 

com música de Capiba e letra de Carlos Pena Filho, poeta pernambucano falecido em 1961). 

 

O presente trabalho não pretende biografar a vida de Lourenço da Fonseca Barbosa, 

o Capiba, mas apresentar de forma sucinta sua trajetória no rádio e na música brasileira, 

retirando-o do esquecimento e buscando determinar seu papel na música carnavalesca 

pernambucana. Como fonte principal de pesquisa, foi consultada uma pesquisa realizada 

por Renato Phaelante da Câmara e Aldo Paes Barreto e publicado em 1986 pelo Instituto 

Nacional de Música/FUNARTE sob o título Capiba – é frevo meu bem. Originalmente 

uma monografia, o livro obteve o primeiro lugar no concurso sobre sua vida e obra, 

promovido pela Divisão de Música Popular (cujo diretor-adjunto era Hermínio Bello de 

Carvalho), do Instituto Nacional de Música (dirigido pelo maestro Edino Krieger) da 

FUNARTE. O concurso comemorava os 80 anos de Capiba, e teve na comissão julgadora 

Fernando Lobo, Jairo Severiano e Afonso H. de Guimaraens Neto.  

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, XIII Encontro dos Grupos/Núcleos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
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No campo da radiodifusão, os estados de Pernambuco e da Paraíba se destacaram 

por um relacionamento de troca de seus astros, estrelas, compositores, músicos, técnicos e 

dirigentes. No auge da popularidade dos programas de auditório, os artistas serviram-se de 

sua grande aceitação, usando as rádios Jornal do Comércio e Clube de Pernambuco como 

trampolim para uma carreira profissional em emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo. Na 

vizinha Paraíba, em João Pessoa, inicialmente, sobressaiu-se a pioneira Rádio Tabajara, 

primeira estatal da radiodifusão nordestina, e em Campina Grande as Rádios Caturité e 

Borborema, esta última pertencente à rede de emissoras associadas de Assis Chateaubriand. 

Uma pesquisa em andamento dos professores Luiz Maranhão Filho e Moacir Barbosa de 

Sousa, não apresentou ainda conclusões que explicassem o êxodo. Um dos roteiros era 

partir da cidade natal e seguir para Campina Grande (segunda maior cidade da Paraíba), 

rota adotada por Capiba e sua família ao abandonar Surubim, no interior pernambucano, 

passando antes por Recife, Carpina e Taperoá. Além dessa migração, observou-se também 

o fenômeno de troca de artistas.  

Nos seus primórdios, o rádio nordestino viveu em função dos modelos de outros 

centros. De uma maneira geral, o rádio de Pernambuco era o mais profissional da região, 

com ênfase no radiojornalismo. Duas importantes emissoras se sobressaíram em Recife: a 

Rádio Clube de Pernambuco, dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, que entrou 

no ar em 1919, e a Rádio Jornal do Comércio, do grupo Pessoa de Queiroz, no ar desde 3 de 

julho de 1948. Essas emissoras aderiram ao trinômio “novelas-programas de auditório-

radiojornalismo”. Recife teve seu cast de radioatores famosos que nada deviam aos ídolos 

da Rádio Nacional: Geraldo Liberal (Jerônimo, o herói do sertão), Marilene Silva (Aninha, 

a eterna noiva de Jerônimo); o Repórter Esso (apresentado com pelo locutor exclusivo 

Edson de Almeida). 

Os programas recifenses de auditório tinham no apresentador Fernando Castelão 

(falecido em 2008) seu maior ídolo. Neles, se destacaram cantores, atores, locutores e 

produtores dos estados vizinhos da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas com 

uma tendência em comum: logo depois de se apresentarem para o público pernambucano, 

pegavam o primeiro Ita
3
 com destino ao Rio de Janeiro. Enquanto se implantava na região, 

buscando sua linguagem e formas de comunicação, o rádio nordestino ia exportando para o 

                                                 
3
 O termo Ita, sinônimo popular de navio, popularizou-se pela canção de Dorival Caymmi Peguei um Ita no Norte, de 

1945. Deve-se aos nomes dos navios da Companhia Nacional de Navegação Itaquicé, Itaqui, Itanajé, Itatiaia e Itamaracá. 

Era o meio de transporte mais acessível na época para grandes viagens a outros estados. 
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resto do país artistas que venceram obstáculos deixando sua marca no cenário radiofônico 

regional, e posteriormente, no campo nacional. 

A pesquisa dos citados professores esboçou um levantamento prévio dos nomes que 

passaram pelos auditórios paraibanos e pernambucanos. Um deles foi o maestro Severino 

Araújo e sua orquestra Tabajara, que fez sucesso ao tocar nos programas de auditório da 

Rádio Tabajara, em João Pessoa, no "estilo Glenn Miller”, embora com repertório brasileiro 

e ênfase nos frevos de Nelson Ferreira e Capiba e chorinhos. Partindo direto da Paraíba, 

Severino Araújo estabeleceu-se no Rio de Janeiro animando bailes no mesmo estilo que o 

consagrou no nordeste. Em 1956, a Orquestra Tabajara foi considerada pela crítica a melhor 

orquestra do ano, destacando-se os elogios dirigidos pelo compositor Jair Amorim, que 

participou da escolha. Com o breve afastamento de Severino Araujo, assumiu a direção da 

Orquestra Tabajara o maestro Nôzinho, da Base Aérea de Recife, que tocava sax alto e 

clarinete. Ao animar o carnaval carioca de 1945, a Orquestra Tabajara mereceu o seguinte 

destaque da imprensa no jornal oficial da Paraíba A União: 

Sábado passado, das 21 horas em diante a Rádio Tupy, da cadeia dos Associados 

deu o grito de carnaval na Capital da República, apresentando para todo o Brasil a 

música mais típica e ardente, música que arremeda o pião, o corrupio, os toques de 

trombeta, a algazarra, o pastoril, tudo enfim o que é do nordeste – o frevo. Os salões 

da Rádio estavam apinhados. No meio da multidão que se comprimia no auditório, 

o general Fulgêncio Batista, ex-presidente da República de Cuba; junto a ele o 

interventor Ruy Carneiro. Assis Chateaubriand e um punhado de figuras de 

destaque no cenário político da atualidade, e, mais, cumprimida [sic] ainda a 

multidão daqueles que descem os morros para escutar lá em baixo, - porque não 

puderam adquirir lugares no quinto andar da G-3 – os acordes da música 

pernambucana [...] No palco do auditório da Tupy, era a presença do locutor 

numero 1, Carlos Farias,[sic] a Orquestra Tabajara, sob a batuta de Severino Araujo, 

que abria a noitada de frevo, com o maravilhoso “Tabajaras no Rio”, ficando a parte 

coreográfica a cargo do rei-do-passo em Recife, Milton Moreira, que arrancou da 

plateia uma ovação jamais presenciada em qualquer programa radiofônico [...] Não 

há quem se contenha dentro do auditório. A algazarra vai tomando foros de uma 

vibração de massa jamais presenciada nesses últimos tempos. Silvio Caldas, de 

maneiras tão distintas, e meio comedido a cantar seus sambas, aparece para 

interpretar o frevo de Nássara e Frazão “Eu vou pra Pernambuco”, e, sem se sentir, 

começa a gingar e requebrar, e, Carlos Farias, de quando em vez a elogiar os 

rapazes que não há muito deixaram a capital da Paraíba [...] (SOUSA,2005, p. 38) 

 

Outro nordestino que participou do êxodo artístico foi Severino Dias de Oliveira, o 

Sivuca, nascido em Campo Grande, distrito de Itabaiana, na Paraíba, em 26 de maio de 

1930 (em plena Revolução de 30). Entre 1939 e 1945 tocou sanfona nas festas do interior 

nordestino. Foi convidado pelo maestro Nelson Ferreira, de Recife, para atuar no programa 

de calouros “Divertimentos Guararapes”. De 1948 a 1955 fez parte do cast da Rádio Jornal 
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do Comércio de Recife, onde aprendeu teoria musical com os músicos da orquestra da 

emissora. Durante três anos estudou harmonia com Guerra Peixe
4
. Gravou o primeiro disco 

em 1949 e sua estreia no rádio paraibano ocorreu em 1945. Morreu de câncer aos 76 anos 

de idade.  

Citam-se ainda: o Trio Nordestino, no final dos anos 1940, deixou Campina Grande 

para divulgar a música regional fora do nordeste, contando com a ajuda de Luiz Gonzaga. O 

conjunto cantou em programas de auditório na Rádio Tabajara e depois na Rádio Jornal do 

Comércio de Recife; Maria Inês de Oliveira Farias, que formou um grupo chamado Marinês 

e sua Gente, e junto com o marido, o sanfoneiro Abdias, saiu de Campina Grande em 1955, 

tomou parte em programas de auditório da rádio Tabajara e das emissoras de Recife e fez 

sucesso ao participar de autênticos forrós nordestinos promovidos por entidades ligadas à 

cultura nordestina. Embora nascida em Pernambuco, morou grande parte de sua vida em 

Campina Grande. 

Mais alguns nomes se destacaram como Fernando Lobo, amigo e parceiro do 

jornalista pernambucano Antônio Maria; Lobo viveu a sua juventude em Campina Grande, 

na Paraíba, onde estudou piano com o pai de Capiba. Nasceu em Recife, em 26 de julho de 

1915 e morreu no Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1996. Enquanto estudava Direito 

em Recife, para sobreviver apresentava-se como crooner e solista de violino da Jazz Band 

Acadêmica. Sua primeira música foi o frevo-canção Alegria. Atuou no jornalismo 

pernambucano até 1939 quando viajou para o Rio de Janeiro onde trabalhou nas revistas O 

Cruzeiro, A Carioca e A Cigarra. Foi diretor da Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro. Em 1945, 

nos Estados Unidos, trabalhou na NBC e CBS. Suas músicas de maior sucesso são 

Ninguém me ama, Nêga Maluca e Chuvas de Verão. Pai do cantor e compositor Edu Lobo. 

Constam também no levantamento da pesquisa: maestro Nôzinho, da Rádio Jornal do 

Comércio; os diretores de emissoras Hilton Mota, Nereu Bastos e Antônio Lucena; José 

Santa Cruz (paraibano, trabalhou na Rádio Tabajara), dublador e humorista da televisão; o 

jornalista-compositor-cronista Antônio Maria; a atriz global Arlete Sales, ex-locutora da 

Rádio Jornal do Comércio, Rádio Tamandaré e TV Rádio Clube de Pernambuco. 

O maestro paraibano Duda foi empresário de artistas como Altemar Dutra, Ângela 

Maria e Toni Tornado. Em 2010, dois anos depois de sua morte, seus frevos mais populares 

                                                 
4
 Maestro e compositor carioca, morreu a 26 de novembro de 1993, de edema pulmonar, no Rio de Janeiro, aos 79 anos de 

idade. Era considerado um dos maiores compositores brasileiros de música erudita. Compôs mais de 250 obras em 60 anos 

de carreira. Apesar de receber convites para trabalhar na Europa, nunca deixou o Brasil. Instalando-se no Recife, tornou-se 

maestro e arranjador da Rádio Jornal do Comércio. Pesquisou o folclore brasileiro. 
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foram gravados em um CD por Elba Ramalho, Silvério Pessoa e Claudionor Germano. 

“Todas as homenagens são merecidas a ele que era um dos maiores representantes de nossa 

cultura e da preservação de seu patrimônio”, disse o cantor de frevos pernambucanos 

Claudionor Germano. Capiba e Nelson Ferreira, os reis do frevo, não despertaram a devida 

atenção das gravadoras do sul do país. Só depois de terem sua produção fonográfica 

gravada pela Mocambo de Recife (discos Rozemblit), elas demonstraram interesse, como a 

gravadora RCA Victor, que produziu e distribuiu grande parte da obra musical de Capiba. 

As multinacionais como a Columbia e a RCA na década de 1950 se negavam a gravar a 

produção nordestina, salvo mediante uma compra antecipada de três mil cópias. Mesmo 

assim, na época do carnaval, uma festa popular de muito apelo no Recife, os catálogos de 

discos Continental e RCA Victor inseriam sempre compositores locais, embora os cantores 

fossem do sul do país, como Almirante e Carlos Galhardo. 

O título deste trabalho foi retirado da marcha-de-bloco Madeira que cupim não rói, 

composta por Capiba a pedido do bloco Madeiras do Rosarinho, em 1963, porque no ano 

interior, o grupo havia sido injustiçado pelos jurados do Carnaval. As baianas do bloco 

cantavam com o dedo indicador em riste para a comissão julgadora, protestando:  

Madeiras 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 que, 

Com satisfação, 

Queiram ou não queiram os juízes, 

O nosso bloco é de fato campeão. 

E que aqui estamos cantando esta canção, 

Viemos defender a nossa tradição, 

E dizer bem alto 

Que a injustiça dói 

Que somos madeira de lei que cupim não rói. 

Nos anos 1990, Ariano Suassuna comentou que a expressão “madeira que cupim 

não rói” significava uma prova de resistência cultural. 
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Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem – patrimônio imaterial do Brasil  
 

Eu bem sabia  

Que esse amor um dia  

Também tinha seu fim:  

Esta vida é mesmo assim. 

Não penses que estou triste 

Nem que vou chorar. 

Eu vou cair no frevo  

Que é de amargar. 

(É de amargar. Frevo canção com letra e música de Capiba, gravado em dezembro de 1933 por Mário Reis) 

 

De acordo com Cascudo (1969, p.655) frevo é: “Dança de rua e de salão, é a grande 

alucinação do carnaval pernambucano”. Sua característica principal é o frenesi que toma 

conta dos “passistas”. Dançando no ritmo onde predominam os metais, a multidão ferve, 

daí seu nome, de frevura, frever. O folclorista potiguar chama a atenção para o fato de que 

se trata de uma multidão, e não de um grupo ou cordão carnavalesco. Apesar dos 

movimentos típicos, a dança tem um caráter ad libitum, ou seja, todos dançam à vontade, 

individualmente. Antes de 1909 chamava-se passo, adotando-se depois as seguintes 

acepções: frevo, quando se refere à música, e passo quando se dança ao som do frevo. Folia 

é a agitação, a alegria e a euforia transmitida pelo frevo e pelo passo. Segundo a 

antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do Instituto de Documentação da Fundação 

Joaquim Nabuco (1996, p.18):  

A origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, 

negros e mestiços que criam os Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar 

o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de Alegoria e Crítica, do qual 

participavam a elite intelectual e econômica de Pernambuco. 

 

Comprovando a assertiva da antropóloga, os clubes faziam alusão à classe 

trabalhadora e ao mundo do trabalho em seus nomes, como Pás, Abanadores, Verdureiros, 

Vassourinhas
5
, Empalhadores do Feitosa, Clube Carnavalesco Misto Lenhadores (criado em 

1897), Espanadores. Os passos do frevo também seguiam essa norma: tesoura, ferrolho, 

parafuso, dobradiça e locomotiva. O termo frevo foi impresso pela primeira vez no Jornal 

Pequeno, de Recife, na reportagem publicada no dia 9 de fevereiro de 1907 (que passou a 

ser considerado o Dia do Frevo). Nos anos 1930, o frevo dividiu-se em Frevo-de-Rua, 

Frevo-Canção e Frevo-de-Bloco e em 1933 foi oficializado com a convenção da Liga 

Pernambucana Carnavalesca.  

                                                 
5
 Em 6 de janeiro de 1889, Joana Batista Ramos e seu primo, o varredor de ruas Matias da Rocha venderam por três mil 

réis ao Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas o tema musical que ainda hoje anima os foliões, o frevo Vassourinhas. 
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A importância do frevo em Pernambuco e na vizinha Paraíba trouxe à tona outra 

disputa por uma determinada primazia. A invenção do trio elétrico é reivindicada pelos 

baianos Dodô e Osmar com sua “fobica”, quando, em 1951 a dupla teve a ideia de ligar à 

bateria de um velho Ford uma guitarra baiana chamada de “pau elétrico” e um sistema de 

alto-falantes. Leal (2000, p.56) afirma que, oito anos antes, o radialista paraibano Genival 

Macedo
6
 com a ajuda do técnico Nivaldo Gomes, adaptou uma camionete Chevrolet 1939 

com amplificadores e saiu com o irmão Gilvan Macedo tocando frevos pelas ruas de João 

Pessoa. Sobre a coreografia do frevo, Cascudo (1969, p.380) diz que:  

O passo tem muito de impulsividade, de instabilidade, de versatilidade, de 

improvisação, de instinto, para poder espartilhar-se numa descrição rígida, como a 

de certas danças de desenhos fixos e limitados. Há algumas figuras fundamentais, 

sem dúvida, mas, o livre arbítrio é a regra, nunca se encontrando dois passistas 

dançando igual. [...] Imita-se o bêbedo, o pederasta, o epiléptico, o macaco, a ema, o 

caranguejo, urubu. 

 

Até a sua consolidação com o nome frevo, as músicas para o carnaval 

pernambucano eram rotuladas como “marcha pernambucana” e outras variações. Há alguns 

anos foi criado um movimento de renovação do frevo, o chamado “Frevo Novo”, com 

novas propostas estéticas sobre o este gênero, que vieram conviver com a tradição da velha 

guarda. Na capital pernambucana surgiram concursos de música carnavalesca que 

estimularam um grande número de composições, como a Banda Parafusa, que em 2004 

lançou Longa canção sobre um grande amor, frevo progressivo de Diogo Andrade. 

 

Lourenço “Capiba” Barbosa 

Maria Betânia  

Tu és para mim  

A senhora do engenho  

Em sonho te vejo  

Maria Betânia  

És tudo que eu tenho  

Quanta tristeza / 

Sinto no peito 

 Só em pensar 

 Que o meu sonho está desfeito. 

 (Maria Betânia. Canção com letra e música de Capiba, gravada em abril de 1945 por Nelson Gonçalves). 

 

                                                 
6
 Foi o responsável pela primeira transmissão de um programa de rádio na Paraíba: a “Matinal de Ritmo”, na rádio 

Tabajara, que foi ao ar em 1947 diretamente do auditório do cine Plaza, em João Pessoa. 
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De acordo com Câmara e Barreto (1986, p. 61), o jornalista Teófilo de Barros 

Filho
7
, redator do Diário de Pernambuco, e também músico da Jazz-Band Acadêmica, 

publicou o seguinte perfil sobre Capiba: 

Capiba – vulgo Lourenço Barbosa – é um sujeito meio tampinha, de cara larga 

quase redonda, que anda a rir-se com o tempo e que tem na voz um sotaque de 

quem engoliu uma bola de futebol nº 5. Nasceu pertinho da Caixa-Prego. Quando 

ainda mamava uma preta velha que o chamava de Lolobibi, o nosso herói ganhou o 

prêmio de menino mais chorão das redondezas. Chorava em todos os tons. Desde 

sol maior até lá bemol de camisão. A preta velha acabou descobrindo-lhe a vocação 

para a música bancária. Efetivamente, aos 8 anos já o artista começava a tocar gaita 

de carrapateira. Depois progrediu. Aprendeu a assobiar de ouvido A Viuva Alegre. 

Acabou plantando um pé de valsas. Quando a árvore já estava grauda nasceu uma 

flor. 

 

Capiba nasceu em 28 de outubro de 1904, na cidade pernambucana de Surubim, 

município a 117 quilômetros de Recife, hoje com população por volta de 60 mil habitantes. 

No século XIX, era mais uma daqueles lugares na trilha dos grandes rebanhos de gado que 

empoeiravam as estradas nas proximidades do Velho Chico, Rio São Francisco. No meio 

desse caminho, o boiadeiro Lourenço Ramos da Costa construiu uma fazenda. Conta a 

tradição (CÂMARA E BARRETO, l986, p. 15) que dentre os bois da fazenda destacava-se 

Surubim, da mesma cor do peixe que abundava no São Francisco; era costume popular que 

os animais de estimação tivessem nome de peixes: Curvina, Piaba, Traíra. Dizia-se que isso 

dava sorte e atraia as chuvas para a região.  Certa noite, uma onça penetrou no curral da 

fazenda e matou Surubim; para homenagear o animal, o lugar tomou seu nome
8
. Em 1864, 

o fazendeiro/boiadeiro Lourenço Costa construiu uma capela e convidou para capelão nas 

missas dominicais o padre português Antônio Alves da Silva. Com o decorrer dos anos, 

foram construídas algumas casas para descanso dos viajantes. A lei provincial nº 1565, de 6 

de junho de 1881, criou a freguesia de São José de Surubim cujo primeiro vigário foi o 

Padre José Francisco Borges.  

Foi o 9º rebento entre os 13 irmãos dados ao mundo pelo orquestrador, arranjador, 

professor de música, cantor de igreja, clarinetista e violinista Severino Atanásio de Souza 

Barbosa e por dona Maria Digna da Fonseca Barbosa, cujo pai, o major Lourenço Xavier da 

Fonseca, respeitado cidadão de Surubim, também era conhecido como Capiba. De acordo 

com Câmara e Barreto (1986, p.17) “capiba é sinônimo de jumento teimoso, descumpridor 

de suas obrigações de animal de carga, malcriado e respondão”. E continuam: 

                                                 
7
 Pai do compositor Théo de Barros, parceiro de Geraldo Vandré em Disparada, primeiro lugar no Festival de Música 

Popular Brasileira da TV Record, em 1966, prêmio dividido com A Banda, de Chico Buarque. 
8
 Pintor bissexto, Capiba reproduziu o acontecimento no quadro A Onça Caetana. 
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[...] o Capiba-avô, já quebrado nos anos foi chegando em casa. A noite enegrecia 

tudo e as poucas lamparinas não espantavam a escuridão. Apressado, o velho errou 

a porta da casa, esbarrou na parede, tentou novamente e outro esbarrão, recuou dois 

passos e gritou pela companheira: - Mulher! Manda chamar o Mestre Serafim. [...] 

Ô seu Serafim, abra a porta aqui nesta parede... Ordem dada, ordem cumprida. Uma 

hora depois, lá estava o buraco na parede fazendo o papel de porta. Altivo, o velho 

Capiba limpou a caliça que lhe sujava a roupa, bateu o chapéu na perna da calça, 

pediu ajuda ao lenço antigo para espantar um resto de poeira por cima da testa, 

adentrou na sala e falou vitorioso: - Oxente, nem home teima comigo, que dirá 

parede.... 

 

A forte personalidade do velho influenciou os varões da família, que adotaram o 

apelido: Sebastião Capiba, João Capiba, Antônio Capiba e “mais alguns jovens da geração 

atual para a qual o Capiba mais conhecido deixou de dar sua contribuição. Não tem filhos”. 

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 18).  

Antes de ser alfabetizado, Lourenço Capiba já lia música e tocava diversos 

instrumentos. Começou a compor aos 10 anos de idade e aos 14 compôs a Suíte Nordestina 

para piano. A música era a luz que ajudava às lamparinas da casa de Severino Atanásio. 

Onze de seus filhos (três mulheres e oito homens) tocavam algum instrumento. O 

primogênito, Sebastião (morto aos 39 anos), era clarinetista e compositor. Em sua 

homenagem, o irmão Lourenço Barbosa Capiba compôs É de amargar. No mesmo ano em 

que nasceu Capiba, sua família mudou-se para Recife, depois para Carpina, na Zona da 

Mata pernambucana, conhecida na época como Floresta dos Leões e em 1913 para 

Batalhão, hoje Taperoá, na Paraíba, onde foi uma das primeiras vítimas do surto de bexiga 

que assolou a região. Permaneceu durante muito tempo isolado, junto com outros 

acometidos das feridas, em local longe da cidade para evitar o contágio da população sadia. 

Tocando trompa com os irmãos, fez parte da banda Lira de Borborema, dirigida pelo pai.  

O tempo corria de forma monótona para a família, quando houve prenúncios de uma 

nova seca na região, depois da devastadora de 1877. Sem ter feito fortuna em Taperoá, a 

família mudou-se para Campina Grande, a Rainha da Borborema. Capiba fala dessas 

mudanças: 

Eu não sei dos outros, mas, em mim, a saudade que eu ia deixando era maior do que 

a vontade de conhecer novos mundos, novos costumes, nova civilização [...] Quanta 

lembrança em guardava dos meus primeiros dias de aprendizagem de música 

ministrada por papai, ora nos instrumentos de banda, ora no método de solfejo de 

Rodolfo, conhecido por todos aqueles que se dedicavam à bela arte da música. 

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 28). 
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Antiga Vila Nova da Rainha, Campina, a capital econômica da Paraíba, era 

estrategicamente o centro do roteiro dos viajantes de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do 

Norte e Piauí. Lá, Severino foi dirigir a Charanga Afonso Campos, conhecida como 

Bacurau, uma banda patrocinada por políticos da oposição. A Filarmônica Epitácio Pessoa 

era o outro grupo musical da cidade, este mantido pelo governo do Estado. O acirramento 

entre as facções muitas vezes levavam as exibições público a ser suspensas a bala pelos 

partidários. Por seu turno, Capiba, aos 16 anos teve que aprender a tocar sete valsas no 

prazo de 11 dias para atuar como pianista no Cine Fox, substituindo sua irmã Josefa que 

estava de casamento marcado. Eram os rígidos costumes da época: 

Futura dona de casa, não poderia continuar tocando piano no Cine Fox, como vinha 

fazendo, ao lado do pai e do irmão José. Os costumes eram rígidos e nenhuma 

esposa, digna de nome, conseguiria conciliar os afazeres domésticos com os de 

pianista, embora exercidos sob rigorosa vigilância familiar. Deixar o piano do 

cinema era, pois, definitivo.   

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 32). 

 

O programa de aprendizado a jato escolhido pelo pai de Capiba incluía valsas de 

Zequinha de Abreu, José Ribas, Eduardo Souto, e de um certo desconhecido Nelson 

Ferreira. A estreia ao piano do Cine Fox foi bem aceita, e a partir de então, todas as noites, 

Capiba passou a estudar o instrumento com seu pai. O piano entrava na sua vida. “A partir 

daquela noite convenci-me da necessidade de fazer boa figura no cinema, embora fora da 

tela” (CÂMARA E BARRETO, l986, p. 32). 

Apesar de a família se encontrar em boa situação financeira, com o fim da Charanga 

Afonso Campos Atanásio viu a necessidade de se precaver para o futuro. Como os filhos 

não tinham um emprego regular, mandou Capiba e o irmão Antônio para a capital do 

Estado, que na época se chamava Parahyba. Mais uma viagem para Capiba rememorar com 

saudade o tempo passado, principalmente sua paixão pelo futebol quando jogava como 

centerfoward (atacante) no América, de Campina Grande (ele também atuou no 

Campinense Clube, de Campina Grande, e foi artilheiro do Satélite, time dos funcionários 

do Banco do Brasil, em Recife). O pai recomendou que não se envolvesse com futebol e 

música, e que se preparasse para ser médico. 

Em 1924, ao chegar a João Pessoa (Parahyba), recebeu a notícia do falecimento da 

mãe em Recife, vítima de cirurgia mal sucedida. Na ocasião, compôs com o irmão Antônio 

a valsa Lágrimas de mãe. Enfrentando a vontade do pai, assumiu o lugar do pianista do 

Cine Rio Branco, que havia falecido, ingressou como atacante no time do América de João 
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Pessoa e fundou a Jazz Independência, onde atuou até 1930, quando voltou para 

Pernambuco. Fundou também uma orquestra de baile para o Clube Astréia de João Pessoa, 

e um conjunto, o Jazz Independência. Em 1929, com o tango Flor das ingratas, venceu um 

concurso patrocinado pela revista Vida Doméstica, do Rio de Janeiro, que o publicou em 

fevereiro do ano seguinte. Em João Pessoa, conheceu Oliver von Shosten, um mecenas 

paraibano rico e que havia estudado na Inglaterra; uma de suas ocupações era financiar 

orquestras para tocar no carnaval. A amizade entre os dois fez brotarem em João Pessoa 

bandas carnavalescas dirigidas por Capiba. 

Em 1930, deixou João Pessoa e seguiu para o Recife, depois de ser aprovado no 

concurso do Banco do Brasil (ele atribuiu seu sucesso na prova de datilografia do certame à 

agilidade adquirida no teclado do piano). Apesar do emprego seguro no Banco do Brasil, 

não deixou a música, e fundou a Jazz-Band Acadêmica, formada por estudantes 

universitários, e que destinava à Casa do Estudante Pobre toda a renda dos bailes. O novo 

emprego como escriturário do Banco do Brasil o decepcionou, mas não desistiu e continuou 

compondo e dirigindo a Jazz-Band. Em 1932 fez o vestibular para Direito, sendo aprovado 

na conceituada Faculdade de Direito do Recife. De férias no banco, promoveu uma 

excursão da Jazz-Band por Belém, Fortaleza, Natal e João Pessoa, com a finalidade de 

ajudar a Casa do Estudante. O Diário de Pernambuco noticiou: 

Acaba de regressar do Pará o acadêmico de direito Lourenço Barbosa, inspirado 

musicista que sob o nome de Capiba tem dado a lume composições que têm 

granjeado grande sucesso. No caráter de regente da Jazz-Band Acadêmica, que se 

incorporou à embaixada estudantil [...] foi ao Norte do país angariar donativos em 

favor da Casa do Estudante Pobre. 

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 62). 

 

 Capiba musicou versos de Manuel Bandeira, Castro Alves, Carlos Drummond de 

Andrade, Vinicius de Moraes, Jorge de Lima, Mauro Mota, Ascenso Ferreira, João Cabral 

de Melo Neto e Carlos Penna Filho. Deste último, ele pôs música no poema A mesma rosa 

amarela, que se transformou em frevo-canção no carnaval de 1960 e depois recolhido pela 

Bossa Nova e gravado por Maísa. Compôs também músicas para peças de teatro: Mãe da 

lua, de Hermilo Borba Filho; A pena e a lei, de Ariano Suassuna; O coronel de Macambira, 

de Joaquim Cardoso; Senhora de Engenho, de Mário Sette (de originou-se uma de suas 

canções mais conhecidas Maria Betânia). 

 Lourenço Barbosa Capiba aposentou-se do Banco do Brasil em 1 de fevereiro de 

1961 depois de 30 anos de labuta entre notas musicais e notas/cédulas. Cumpriu, então, uma 
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promessa íntima: casar-se. Maria José da Silva, a Zezita e Capiba tiveram um breve namoro 

e um também rápido de noivado de sete dias. Em 24 de novembro de 1960 o casal uniu-se 

numa cerimônia simples. O médico João Suassuna, irmão de Ariano e parceiro de pensões 

recifenses de Capiba, refere-se ao casamento: 

[depois de aposentado] Capiba começou a aparecer com mais frequência em meu 

consultório. Até que, certo dia, ele chega lá e diz: - Ô João, quero lhe pedir uma 

opinião! – O que é, Capiba? – Eu caso com Zezita? Zezita era minha eficiente 

secretária instrumentadora. – Ah! Meu velho, nessa não vou me meter não, que não 

sou doido! E acho que, pela primeira vez na sua vida tomou uma decisão sozinho, 

acertada, aliás. [Capiba pedia conselhos sobre praticamente tudo a João Suassuna]. 

Só que o safado me deixou com o “braço direito” cortado, sem minha excelente 

auxiliar-atendente.  

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 101) 

 

O Erudito e o Armorial  

Quando é noite de lua, 

Lá no bairro onde moro 

Vou pra rua cantando 

Para alguém que tanto adoro 

(Quando é noite de lua. Frevo gravado por Nelson Gonçalves, em 1946, pela RCA Victor)  

 

Em 1949 foi inaugurada em Recife a Rádio Jornal do Comércio, que em pouco 

tempo solidificou sua programação tornando-se a líder em audiência devido aos programas 

de auditório e o bom cast de músicos. Mais de 32 milhões de cruzeiros, uma fortuna na 

época, foram investidos em instalações e equipamentos para que a nova emissora entrasse 

no ar. Os ídolos do rádio e da música se apresentavam com frequência na emissora. 

Entretanto, os dirigentes das duas maiores do rádio pernambucano, Jornal e a veterana 

Rádio Clube de Pernambuco, mantinham uma disputa de cavalheiros, dizendo que no 

Recife havia lugar de sobra para duas grandes emissoras. A disputa não era doméstica, e 

sim, com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma das aquisições da Rádio Jornal do 

Comércio foi o maestro Guerra Peixe, que assumiu o cargo de diretor artístico e musical da 

emissora do grupo Pessoa de Queiroz.  

Conheci Capiba em 1949 [...] Pouco depois, pude conviver com o músico 

formidável e observar seus propósitos e realizações. Não sei se é porque nos 

tornamos logo amigos – e de quem Capiba não é amigo? – mas certo é que passei a 

considera-lo o nosso compositor de música popular mais completo. Não se deixa 

conduzir pelo acaso. Antes, vale-se dos seus conhecimentos, da convicção, da 

experiência e do talento para estar completamente se renovando [...] Capiba também 

pesquisa formas regionais talvez o seu maior mérito. Inspirando-se no cortejo real 

recifense de origem negra, estilizou o maracatu. Estilizou-o e prosseguiu dando-lhe 

novos aspectos, numa insaciável renovação de forma e estilo; escreve frevo-canção, 

com o qual raro é o ano que não faz sucesso em todo o Norte, às vezes com duas 

músicas no mesmo carnaval [...] se a palavra “concessão”, geralmente dirigida para 
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o mau-gosto, dependesse da música de Capiba, ela certamente há muito teria caído 

em desuso [...] E é por isso que desejo assinalar aqui o que sempre repito para os 

que me ouvem: o compositor Capiba não tem sido, fora do Nordeste e do Norte, 

ainda compreendido pelos intérpretes, editores e produtores de programas de rádio, 

etc. Sina de gênio, talvez, no mundo contraditório em que vivemos. 

(CÂMARA E BARRETO, l986, p. 94). 

 

 Aos 45 anos, Capiba retornou aos bancos escolares da música com o grande 

mestre/maestro, seu amigo, Guerra Peixe. A partir dos anos 1950, suas obras passam a ter 

mais elaboração, são mais finas, principalmente as aberturas dos frevos.  

A passagem da família Barbosa por Taperoá rendeu a futura amizade entre Ariano 

Suassuna e Capiba. Aos 9 anos o compositor já era amigo de seus irmãos mais velhos, 

Saulo e João Suassuna, que chegaram a morar na mesma pensão que Capiba em Recife. A 

pensão pertencia a uma família judia, Salomão e Berta Nutels; entre seus hóspedes se 

encontrava o escritor Rubem Braga, na época diretor do jornal Folha do Povo. Décadas 

mais tarde Ariano e Capiba se reencontrariam no Movimento Armorial.  

O Movimento Armorial se desenvolveu no final dos anos 60, tornando-se um dos 

polos mais importantes de criação artística do Nordeste. Começou no meio acadêmico, na 

UFPE ganhando depois o apoio oficial da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Educação 

do Estado de Pernambuco. Foi lançado oficialmente, no Recife, no dia 18 de outubro de 

1970, com a realização de um concerto e uma exposição de artes plásticas “Três Séculos de 

Música Nordestina: do Barroco ao Armorial”, realizados no Pátio de São Pedro.  

Unir o erudito à cultura popular nordestina era o lema do movimento fundado e 

liderado por Suassuna. Durante o concerto, foram apresentadas obras de Jarbas Maciel, 

Clóvis Pereira e Cussy de Almeida, além de Galope, de Guerra Peixe, e a suíte em três 

movimentos, Sem Lei Nem Rei (título de uma obra do escritor pernambucano Maximiano 

Campos) de Capiba. Em 1971, a Orquestra Armorial de Câmara realizou uma excursão 

pelo Sul e Sudeste do Brasil, apresentando-se no programa “Concertos para a Juventude”, 

realizado pelo MEC, em convênio com a Rede Globo do Rio de Janeiro, na Sala Cecília 

Meireles e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Orquestra Armorial era 

acompanhada por explicações de Suassuna com o apoio de desenhos e pinturas sobre a arte 

Armorial.  

O quinteto original, entretanto, não atendia às expectativas de Suassuna, que 

desejava instrumentos populares (zabumba e viola sertaneja, por exemplo). Sua teimosia 

resultou em discordâncias dentro do movimento que deram origem à criação de um segundo 
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quinteto, o Quinteto Armorial, fundado pelo próprio Suassuna, agora sim, dentro de suas 

expectativas quanto à função do grupo. No início, o Quinteto Armorial contava com 

Antônio José Madureira que, além de coordenador do grupo, tocava viola sertaneja; Edilson 

Eulálio, violão; Fernando Torres Barbosa, marimbau; Egildo Vieira, flauta e pífano; e 

Antonio Carlos Nóbrega, rabeca e violino. A apresentação de estreia do novo Quinteto 

aconteceu na Igreja Rosário dos Pretos, em Recife, no dia 26 de novembro de 1971, ocasião 

em que o espetáculo foi dedicado a Capiba. 

 

Os problemas e o fim 

Na década de 1970, as operações de ponte de safena ainda eram uma incerteza para 

a sobrevivência do doente. Os nordestinos geralmente se locomoviam para São Paulo em 

busca de melhores condições nesse tipo de intervenção. Em 1971, submetido a um implante 

de duas pontes, sobreviveu, saiu-se muito bem e festejou o retorno à vida em 1972 com o 

sucesso carnavalesco De chapéu de sol aberto:  

De chapéu de sol aberto 

Pelas ruas 

Eu vou! 

A multidão me acompanha 

Eu vou! 

Eu vou e venho 

Pra onde não sei 

Só sei que carrego a alegria 

Pra dar e vender 

Deixa o barco correr 

 

A luta contra um câncer de próstata o levou a sessões de radioterapia que 

debilitaram seu organismo e o levaram à internação na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital Jayme da Fonte, em Recife, durante 11 dias. Em 31 de dezembro de 1997, às 

10h30m, a direção do hospital anunciava a morte de Lourenço da Fonseca Barbosa, 

provocada por falência múltipla de órgãos em razão de uma septicemia. Tinha 93 anos.  

 

O Humor de Capiba 

[...] uma jovem [repórter] quis saber se ele, compositor de tantas experiências, 

estaria em busca do som universal. Que é isso, minha filha? Interrompeu Capiba. Som 

universal, me desculpe, mas só conheço dois: espirro e peido, que são os mesmos em todo o 

mundo. 
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Ele costumava brincar com a enorme cicatriz no peito do seu corpo rijo de quem foi 

jogador de futebol na juventude e queimado pelo sol nordestino: “É o toque urbano”, dizia. 

Andava sempre elegantemente vestido e nunca foi visto de pijama: “É traje de velho”. 

Durante a II Guerra Mundial, os marinheiros americanos costumavam frequentar o 

bairro do Recife, lugar boêmio da época. Conta-se que um enorme marinheiro colocou 32 

fichas na radiola do bar Gambrinus e ouviu repetidamente Maria Betânia. Alguns 

estivadores brasileiros entraram no bar e começou um quebra-quebra que destruiu todo o 

bar, cujo dono era um português. Capiba comentou: “Acho que foi a primeira vez que 

minha música provocou tanto aborrecimento a alguém”. 

O frevo é eterno. 
Lourenço da Fonseca Barbosa: Capiba. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Rita de Cássia Barbosa de. Festas: máscaras do tempo - entrudo, mascarada e 

frevo no carnaval do Recife. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1996.  

 

BARRETO, Aldo Paes e PHAELANTE, Renato. Capiba: é frevo, meu bem. Rio de 

Janeiro: Funarte, 1986. 140 p. 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições 

de Ouro, 1969.  

 

LEAL, Wills. No Tempo do Lança-Perfume. João Pessoa: A União Editora, 2000. 168 p. 

 

SEVERIANO, Jairo e MELLO, Zuza Homem de. A Canção no Tempo. Vol.1. São Paulo: 

Editora 34, 1997, 1ª ed. 367 p. 

 

________________________________________. A Canção no Tempo. Vol.2. São Paulo: 

Editora 34, 1998. 365 p. 

 

SOUSA, Moacir Barbosa de. Do gramofone ao satélite: evolução do rádio paraibano. João 

Pessoa: Editora da UFPB, 2005. 215 p.  


