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Figura 1 Acervo do Artista 



 Por que Biliu de Campina? 

 Em 1º de março de 1949 um menino de olhos azuis nasce no sítio Paus 

Brancos, domínio territorial de Campina Grande. Aparentemente, um fato 

corriqueiro. Todos os dias, morre e nasce gente adoidada, encolhendo o finito 

planeta. Contudo, um fato o diferenciou da multidão de bebês que anunciou 

sua chegada com um berro de choro mais estridente que os demais. 

 De família de músicos e um irmão Luther, logo foi fisgado pelos sons, 

bem antes de aprender tocar pandeiro. Da sua infância pouco se conhece, mas 

supõe-se que foi “um capeta em forma de guri”. 

 Criativo de nascença não foi difícil adaptar-se ao seu primeiro ganha-

pão. Especializou-se em mecânica, mas enxergava na profissão muito mais 

que consertar carburadores ou caixas de marcha de fusca. De forma 

autodidata, enveredou pelas artes plásticas, transformando velhas peças de 

carro em pequenas esculturas.    

 Entendia, também, que a oficina não era, apenas, um espaço de 

conserto de automóveis. Quando o lanterneiro desamassava um para-choque 

qualquer, centrava suas atenções nas pancadas do martelo, malhando no ferro 

quente. Observava, então, a cadência rítmica de suas batidas. Dalí, certamente 

sairia música – pensava ele – e aquela usina de automotores era um 

verdadeiro conservatório de música popular. 

 Aliás, essas comparações, aparentemente esdrúxulas, são uma tônica 

da inventividade de Biliu. Relacionando o aboio com o canto gregoriano, ele 

não salienta somente a força do cantar, mas a própria vestimenta dos 

signatários do Papa Gregório com o gibão do aboiador, só que este último 

presta-se a proteger o boiadeiro cantante da rispidez dos solos sertanejos. 

 A sua inteligência e astúcia, também de nascença, ganharam solidez 

com as suas amizades e companhias. Foi frequentador assíduo da Gráfica 

Santa Fé, de propriedade do promotor Agnello Amorim – verdadeiro laboratório 

de conhecimentos, úteis e inúteis.  

 Privou da amizade do seu primo, o escritor, Orlando Tejo, autor da 

célebre obra “Zé Limeira, o Poeta do Absurdo”. Do tribuno Raymundo Asfora 



ouviu a história da composição Tropeiros da Borborema – considerado espécie 

oficioso de hino de Campina Grande.  

 Seu ingresso no mundo musical passou pelos bares e “casas de 

recursos”, tendo ganhado bom acolhimento. Seu repertório transcendia os 

xotes, xaxados, forrós e baiões.  Mergulhava no samba de breque de Moreira e 

Bezerra da Silva, porém sua grande referência sempre foi Jackson do 

Pandeiro. 

 Sem risco de exagero, pode-se dizer que Biliu de Campina, o “Maior 

Carrego do Brasil” ou o “Dinossauro do Forró”, como queiram, foi e é, 

efetivamente, um dos maiores divulgadores do Rei do Ritmo.                       

 Criou, pioneiramente, o Clube do Forró Jackson do Pandeiro (na década 

de 1980), onde a sede poderia ser em qualquer lugar, prevendo 

involuntariamente as atividades Home Office. Reuniu vários artistas amigos e 

realizou homenagens ao gênio de Alagoa Grande que ganhou as graças do 

país. 

 A sua transição do barulho dos bares para os palcos se deu com o 

advento dos festejos juninos. Destes, Biliu é um símbolo real. Como falar do 

“Maior São João do Mundo” de Campina Grande, sem relacioná-lo a um dos 

seus mais autênticos emblemas? 

 A visibilidade conquistada lhe valeu convites para fazer jingles para 

inúmeras empresas, campanhas institucionais além de ter o seu próprio 

programa radiofônico (intitulado Forroleroá), feito a sua maneira, sempre 

irreverente. 

 Entretanto, precisava cruzar o Riachão (PB). Sair da cidade natal e 

desbravar novas terras. Sem preconceitos, não hesitou em aceitar o convite do 

Abril Pró Rock – importante festival de música pop, realizado no Recife (na 

década de 1990) do qual participou de várias edições, sempre agitando a 

massa de jovens no berço de Chico Science. 



 No Recife (PE), aliás, tornou-se presença habitual na famosa casa de 

espetáculo Sala de Reboco, o mesmo se sucedendo no famoso Forró da Lua, 

em Natal (RN). 

 Sempre navegando contra o sucesso fácil, seu primeiro disco, ainda em 

vinil, gravado nos estúdios da Guriatã, de matriz eminentemente campinense, 

recebeu o título Tributo a Jackson e a Rosil (1989). Neste pode-se ouvir Do 

Jeito Que o Diabo Quer uma das canções de maior sucesso.  

 

 A partir de então, já em plena era do disco\CD gravou vários, cujo 

destino cruzou fronteiras a ponto de chamar a atenção do jornalista global 

Maurício Kubrusly que declarou ao Programa Repórter Junino: “... Você falou 

de Biliu de Campina e acho um gênio maravilhoso e tive a sorte de entrevistá-

lo”. Kubrusly não parou por aí. Por duas vezes, quando assinava uma coluna 

na revista Chiques & Famosos, como crítico musical, referiu-se por duas vezes 

ao “Maior Carrego do Brasil”, fazendo menções elogiosas, sobretudo ao 

trabalho Forrobodologia. O sugestivo título deste CD adveio da tese de Biliu de 

que se Herpetologia estuda os répteis, se a Biologia estuda os seres vivos, se 

a Hidrologia estuda o ciclo das águas, se a Entomologia estuda os insetos, por 

que não se criar a “Forrobodologia”, tendo como objeto as origens, 

desenvolvimento e evolução do forró?  

 

 Neste sentido, discorre sobre o que ele chama de pré-história do forró na 

qual cita, como precursores, Manezinho Araújo, Jaracaca, Ratinho e outros – 

precedentes de Gonzagão e Jackson do Pandeiro, sendo este último, de 

repertório mais amplo; passando além do forró, o samba, marchinhas de 

carnaval, sempre bem-vindas nos carnavais de Norte ao Sul do país. 

 Sem título formal, Biliu tornou-se Mestre não apenas pelo seu trabalho 

musical, mas pelo conhecimento que detém. Quando Gabriel, O Pensador 

esteve em Campina Grande, no evento Rap Repente (2017), antes mesmo de 

subir ao palco foi à casa do “Dinossauro do Forró” na busca de compreender a 

estrutura do coco e suas similitudes com o rap. A conversa foi longa, mas Biliu 

fez uso do seu poder de síntese: “Há semelhanças, sim, porém o rap é o coco 

mal cantado”, arrancando risos do artista. 



 

 Mas não foi apenas Gabriel que voltou-se pra Biliu. Fernando Gabeira, 

um dos mais competentes jornalistas brasileiros, veio à Campina para 

entrevistá-lo, dando, inclusive, chamadas de destaque na Globo News (2015). 

Sucesso igual foi a sua ida ao programa Sr. Brasil (2014), na TV Cultura, cujo 

apresentador Rolando Boldrin, junto ao público, se deliciou com as músicas e o 

papo firme do forrozeiro. 

 Bem antes disso, o mundo já havia se tornando cada vez menor. De 

repente, uma música de Biliu de Campina, O Pobre e Rico, do disco Forró Um 

Ano Inteiro (1990) foi tocada na festejada BBC de Londres (1992). Taney 

Farias, filho do ilustre advogado Leidson Farias, quando de sua visita à terra da 

Rainha, presenteou um locutor da emissora com um disco do forrozeiro que, 

sensibilizado pela criatividade musical, a colocou no ar, tornando-se assunto 

corrente nas rodas de conversa, como ilustra trechos da letra: 

 

    O rico pega o carro  
    e sai pra passear 
    O pobre sai pra passear  
    e o carro pega     
     

Todo rico tem um meio de vida 
Todo pobre tem a vida pelo meio 
A verdade bate sempre na ferida 
Por isso não me calo 
Falo sem receio 
O pobre trabalhando 
enchendo o saco do rico 
E o rico vai vivendo 
Vivendo de saco cheio... 
Todo rico tem comer de sobra 
E o pobre sobra de comer 
Nessa vida é cobra engolindo cobra 
Uns prometem que resolve 
Resolvendo prometer... 
 

 
 Chegava a hora de cruzar fronteiras. Transpor o Atlântico, conhecer 

outros oceanos. As oportunidades foram aparecendo e aproveitadas. Em 

companhia do artista pernambucano Silvério Pessoa participou do Europalia 

(2011), na Bélgica, estendendo-se pela França, Holanda e Alemanha. 



 

 Logo depois, era vez de pousar em Nova Iorque (2012). O Lincoln 

Center foi o cenário para o cantor campinense, mas torcedor do Treze Futebol 

Clube (de Campina Grande), mostrar o seu talento. Comemorava-se, na 

ocasião, o centenário de Luiz Gonzaga e a repercussão acabou estampada 

nas páginas do New York Times (ver anexo). 

 Em contraponto, Biliu desperdiçou muitas oportunidades para ampliar a 

sua visibilidade nacional. Certa feita – só para citar dois exemplos – Gabriel, o 

Pensador o convidou para um dueto num importante festival no Rio de Janeiro 

(2017). Seu lado mandrião concorreu para não se apresentar na bela Marina 

da Glória, onde se realizou o evento. 

 Doutra vez, neste caso teve culpa, José Humberto Fernandes 

Rodrigues, o Zé Beto, a época um dos organizadores do famoso bloco carioca 

Simpatia é Quase Amor, convidou o velho Biliu para se apresentar num evento 

em Ipanema com o objetivo de arrecadar fundos para botar o bloco na rua – 

atualmente arrastando quase um milhão de foliões. Neste, porém, a falta de 

patrocínio foi o grande entrave.   

 Surpreendentemente, mais recentemente, dividiu o palco com Zeca 

Baleiro (2019), em Belo Horizonte. Pelo jeito, a experiência foi marcante como 

mostra a troca de gentilezas, inclusive via plataformas virtuais (Instagram), 

como se tivesse aderindo ao universo da Web 4.0. Vejam o diálogo entre os 

dois: “Zbaleiro delícia de noite no @roostckbrasil em BH. Viva o forró, vida 

longa ao festival. Canja superespecial de marianaaydar e 

@biliudecampinaoficial”. 

 Sem sair do tom, eis a resposta: “biliudecampinaoficial@zbaleiro Se já vi 

melhor não me lembro „Canta o poeta na vida, a vida de quem não canta‟. 

Abraços@zbaleiro e marianaaydar. Fechando a troca de mimos, Zeca 

sentenciou: “@biliudecampinaoficial Grande honra, amigo. Vc, sim, é um mito! 

Abraço!“ 

 Essa caminhada de léguas e léguas deste artista lhe rendeu vários 

títulos, dentre eles destacamos o projeto de Lei considerando Patrimônio 

Cultural do Estado da Paraíba a obra de Severino Xavier de Souza, conhecido 

como Biliu de Campina, cantor e compositor, pela Assembleia Legislativa do 

Estado da Paraíba (propositura do deputado Wallber Virgulino) e pela Câmara 
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Municipal de Campina Grande (pelo vereador Alexandre do Sindicato), ambos 

no ano de 2019. 

 Biliu realmente é Mestre. Um Mestre ousado. Inspirado em Moto 

Perpétuo, de Paganini, fez uma mistura entre o gênio genovês, a sua própria 

irreverência e o - despretensioso surrealismo de Zé Limeira. Daí o título: 

Paganini, Limeira e Biliu. Digno de registro, também, é a sua Embolada com T. 

Nesta, todas as palavras tem as iniciais com essa letra, demonstrando sua 

versatilidade em brincar com os caracteres da língua-pátria: 

 
Tupinambá, tabuada 
Tamborete, tangerina 

Tirinete, Tucupi, tacacá 
Taramela, tabaréu, trava 
Tapera, terreiro, torrão 

Tigela, torrado, tamanduá 
 
 

Tição, tostado, tocha 
Toco, tribufu, tribobó 

Tacaratu, tapioca, tangará 
Tempo, tormenta, tempestade 
Temporal, tremedeira, tinhorão 

Troaqueiro, trovão, trivial... 
  

       Convém finalizar por aqui, pois afinal são mais de 80 palavras iniciadas 

com T, formando um jogo complexo de palavras, presente, notadamente nos 

cocos e emboladas. Biliu, no entanto, não se contenta apenas em cantar, mas 

convertê-los em ferramentas pedagógicas. Por vezes, ministrou palestras para 

alunos do ensino básico nas escolas da rede municipal de Campina Grande, 

buscando melhorar a dicção, impostação e pronuncia de modo a facilitar o 

aprendizado desses jovens. Para além de sua missão em perpetuar a 

transmissão dos saberes e fazeres dos mestres das tradições de culturas 

populares - do qual Biliu de Campina é herdeiro – e fomentar o conhecimento 

das matrizes do forró em suas tradições e memórias de seus mestres. 

 

       O arrazoado acima, mesmo que sintético, cacifa Severino Xavier de 

Sousa, o Biliu de Campina, a ser contemplado pela Lei Canhôto da Paraíba – 

oficialização do posto de Mestre, o qual já exerce há algum muito tempo.  



        Biliu de Campina está inscrito na ANACIM – Associação Nacional de 

Autores Compositores Intérpretes de Música, desde 09 de Fevereiro de 1988 e 

na Ordem dos Músicos do Brasil-OMB, desde 22 de Junho de 2001. 

Por que Biliu de Campina? É bom não fazer essa pergunta. Numa entrevista, 

alguém o questionou sobre o assunto. Secamente, ele respondeu: “Não nasci 

nem Marte, nem Saturno, nasci em Campina. Se chamam Judas de Iscariotes, 

Corcunda de Notre Dame e outros, por que não me chamar de Biliu de 

Campina”? 

 Atenciosamente. 

 

Noaldo Ribeiro 

Jornalista, colunista, escritor e pesquisador  
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