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Figura 1 Acervo do músico Luizinho Calixto em Campina Grande/PB.

Luizinho Calixto: Um Sanfoneiro de Fole de 8 Baixos e Acordeom sua trajetória artístico musical

Luiz Gonzaga Tavares Calisto, conhecido artisticamente como Luizinho
Calixto, nasceu em 21/06/1956 na cidade de Campina Grande (PB). Filho
caçula de uma família de 10 filhos, da união de Maria Tavares Calixto e João
de Deus Calixto, conhecido como Seu Dideus Calixto (1913-1989), grande
instrumentista paraibano, tocador da Sanfona de Oito Baixos. Os irmãos de
Luizinho Calixto formam uma linhagem de grandes músicos, instrumentistas e
compositores (Zé Calixto, Bastinho Calixto e João Calixto). Luizinho Calixto tem
a consciência da responsabilidade de manter o legado deixado pelo seu pai,
que contribuiu significantemente para a formação de muitas gerações de
sanfoneiros de oito baixos, tanto na Paraíba quanto em todo o Brasil.
Ainda muito jovem ganhou de Zé Calixto, irmão mais velho, a primeira
sanfona, com a qual se apresentou no programa de rádio “Forró de Zé Lagoa”,
na cidade de Campina Grande. Com os irmãos mais velhos, já residindo no Rio
de Janeiro, Luizinho teve a oportunidade de ir ao encontro deles, o que se
materializa, quando Jackson do Pandeiro, amigo de Seu Dideus Calixto, de
retorno à Campina Grande, se surpreende ao escutar Luizinho e aconselha os
pais a mandarem o filho mais novo para o Rio de Janeiro. Data de 1975, a
primeira parceria de Luizinho com o irmão Bastinho Calixto, com a gravação do
seu primeiro disco, intitulado “Vamos dançar forró”, o que rendeu uma turnê por
todo o país. Suas itinerâncias no Rio de Janeiro abriram muitas oportunidades,
inclusive, tocar ao vivo, na Rádio Globo, em programa do apresentador
Adelson Alves. Nessa ocasião, teve o privilégio de ser acompanhado (no
pandeiro) pelo “Rei do Ritmo”, o inesquecível Jackson do Pandeiro (19192019). Foi ainda na década de 1970 que tocou com Sivuca, Dominguinhos e
Luiz Gonzaga.
Desde menino, Luizinho Calixto conviveu com grandes ícones da
historiografia musical brasileira através de seu pai e, posteriormente, seu
irmão, Zé Calixto. Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, compadre de Zé Calixto e
amigo da família estimulou-o a seguir os passos na Sanfona de Oito Baixos e
no Acordeom. Podemos dizer que a carreira e trajetória artística de Luiz

Gonzaga motivou a trajetória de Luizinho Calixto, enquanto artista e
instrumentista, despertando nele, o rigor, a disciplina do ofício e a paixão pela
música, como declara:
Herdei do “Rei do Baião” a sua última Sanfona de 120 baixos. Este
gesto do ídolo despertou em mim a confiança e o respeito que eu tenho com o
instrumento e com a minha missão de transmitir às novas gerações o legado
que herdei, tanto na musicalidade, quanto no conhecimento do instrumento.

A consciência do seu talento nato como instrumentista e a importância
da Sanfona de Oito Baixos em sua vida contribuíram para o seu
aperfeiçoamento e consequente profissionalização. Ao passar das décadas, a
experiência fortaleceu o compromisso do artista em dar continuidade à arte
musical do seu pai e dos seus irmãos mais velhos. Luizinho Calixto, em
entrevista, não cessa de reiterar que: “tem muito orgulho e apreço de ser um
dos filhos de Seu Dideus Calixto, irmão de Zé Calixto e amigo de Luiz
Gonzaga, de sentir-se pertencente a uma herança cultural única no Nordeste”.
O artista vive há pelo menos 40 anos da profissão de Tocador de Oito
Baixos. Sua formação musical começou na infância, de modo autodidata. Muito
cedo veio a profissionalização e as crescentes demandas para cair na estrada
como músico e instrumentista. O que possibilitou a Luizinho Calixto construir
uma carreira discográfica própria e significativa. Teve participação, como
instrumentista, em gravações de artistas renomados: 1) Dominguinhos, nas
músicas “Balance eu” (de autoria de Luiz Gonzaga e Nestor de Holanda) e
“Cantiga de um passarinho quase à toa” (Luizinho Calixto e Dominguinhos);
Chico César, com as músicas “No Sumaré e Pra não morrer de tristeza”;
Evaldo Gouveia, na música “Alguém me disse” (de Evaldo Gouveia e Jair
Amorim); Fagner, na música “Jardim da Saudade” de Lupicínio Rodrigues. São
inúmeras as participações de Luizinho Calixto em gravações de artistas de
notória relevância na historiografia musical paraibana, nordestina e brasileira.
Soma-se, ao seu currículo, parcerias com Jackson do Pandeiro, Sivuca, Elino
Julião, Genival Lacerda, Messias Holanda, Alcymar Monteiro, Beto Barbosa,
Gennaro Renato Borghette, Rangel Junior etc. Participou de shows de Luiz
Gonzaga, Belchior, Marinês, Nara Leão, entre outros.

A prática cultural de Luizinho Calixto vem deste somatório de
experimentações, parcerias, influências e diálogos no seu entorno familiar,
afetivo e profissional. A partir desta experiência, enquanto autodidata, ao longo
de décadas desenvolveu a profissão no Fole de Oito Baixos, tocando em
muitos eventos: acadêmico-científicos, sociais e culturais (feiras, festas
públicas e privadas, bienais, festivais de música no âmbito local, regional,
nacional e internacional). Participou de um Encontro Internacional de
Sanfoneiros promovido pelo Sr. Lauro Valério, Presidente da Associação de
Sanfoneiros do Brasil, na cidade de Jahú em São Paulo. Na ocasião,
apresentou-se na companhia do acordeonista italiano, Mirco Pattarini,
Presidente da Scandalli.
Mostrou sua arte em várias cidades da Europa: Portugal, Espanha,
França, Itália, Alemanha, Suiça etc. Tocou em grandes festivais em Buenos
Aires e Córdoba na Argentina, em Cabo Verde, na África.
O artista participa ativamente de fóruns de forró, espetáculos teatrais,
festejos juninos, seminários, minicursos e encontros de sanfoneiros enquanto
músico e instrumentista, mas igualmente como palestrante e oficineiro.
Luizinho Calixto idealizou e coordenou o projeto Encontro de Sanfoneiros e
Tocadores de Fole de Oito Baixos, no âmbito de suas colaborações com a
UEPB/PROCULT. Este projeto pioneiro no Brasil contribuiu para cartografar os
nomes dos Mestres da Sanfona e do Fole de 8 Baixos em todo Estado da
Paraíba, por onde o encontro passou, possibilitando a salvaguarda das
memórias e do saber-fazer desses artistas. O evento teve três edições de 2017
a 2019 (cf. anexo I).
Para além do viés artístico, de músico e instrumentista, Luizinho Calixto
tornou-se professor de música (cf. anexo II), transmitindo às novas gerações os
conhecimentos, saberes e fazeres, que por meio da oralidade adquiriu com seu
pai e seus irmãos, através do Fole de Oito Baixos. A partir de 2011 o
instrumentista permaneceu mais tempo em Campina Grande, sua cidade natal.
A convite do Reitor da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, professor
Antônio Guedes Rangel Junior, igualmente músico, compositor, amigo e
admirador da Sanfona de Oito Baixos, Luizinho Calixto conseguiu concretizar o
sonho de transmitir sua arte e talento como professor de 8 Baixos, no Centro

Artístico Cultural da UEPB. O Artista vive em Campina Grande, cidade que traz
na sua formação política e sociocultural a referência histórica nacional de
grandes nomes em diversas áreas do conhecimento, inclusive, a Sanfona de
Oito Baixos, imortalizados na voz e nas composições de Jackson do Pandeiro,
com a canção “Forró em Campina”, assim como na voz de Luiz Gonzaga,
destacando a importância de Seu Dideus Calixto no que concerne o
instrumento e no legado deixado por ele, também imortalizado no “Forró do
Seu Dideu”. Luizinho Calixto também viveu em Fortaleza, uma das capitais
nordestinas que abriga um repositório de grandes nomes da música regional e
popular brasileira, cidade que acolheu como sua, conseguiu viver de sua
profissão. Ali casou e educou seus dois filhos (Thiago e Larissa).
Sua vinda para a UEPB permitiu desenvolver o Projeto de Criação do
Curso de Sanfona de Oito Baixos, democratizando o acesso ao instrumento
para um número cada vez mais crescente de amadores do gênero. Este
empreendimento cultural, desde seu nascedouro, se tornou pioneiro, não
somente no estado da Paraíba, mas em outros estados do Nordeste e do
Brasil. A partir desta iniciativa e da expressiva demanda pelo curso, outros
profissionais do gênero foram agregados, ampliando a formação para
diferentes instrumentos musicais e fortalecendo as contribuições e fomento à
arte da Sanfona de Oito Baixos, do Acordeom e da Dança na Paraíba. O Curso
de Sanfona de Oito Baixos e de Acordeom tornou-se um divisor de águas para
a manutenção e transmissão dos instrumentos às novas gerações de músicos
e instrumentistas na Paraíba. Desde a sua implantação, Luizinho Calixto é o
responsável pela formação, acompanhamento e orientação de muitos jovens e
adultos. Desta experiência na Sanfona de Oito Baixos e do Acordeom, em sala
de aula, nasceu o seu primeiro Manual de Sanfona de 8 Baixos voltado à
Afinação Nordestina (cf. anexo III), método pioneiro no gênero.
O Curso, tal como concebeu Luizinho Calixto, é uma iniciativa de
fortalecimento e valorização cultural da Sanfona de Oito Baixos, haja vista que
ela se popularizou pelo Nordeste antes do acordeom, mais conhecido nos dias
atuais. Ele apresenta como o instrumento era presente no cotidiano das
populações rurais e periferias urbanas, sendo utilizado nos seus bailes,
executando músicas instrumentais (nos séculos XIX e XX). O instrumentista

introduz nos cursos e palestras que desenvolve as noções basilares das
origens do instrumento, seus mestres e os territórios nos quais o instrumento
evoluiu no Brasil. O conhecimento da importância da Sanfona de Oito Baixos
para a Cultura nordestina e brasileira é relevante para a compreensão da
história musical dos nossos músicos e instrumentistas. Levar o público a
conhecer os maiores expoentes do instrumento no Nordeste, as gerações de
artistas do passado que influenciaram o presente e continuam a influenciar
gerações no processo de transmissão do saber-fazer da Arte e tradição da
Sanfona de Oito Baixos. Na medida em que ensina o ofício do instrumento
Sanfona de Oito Baixos, Luizinho Calixto fortalece as práticas musicais do
gênero ao introduzir a técnica do modelo de afinação exclusivo do Nordeste
brasileiro, e aperfeiçoa a forma de tocar o instrumento, estabelecendo novas
estratégias de relação entre teoria e prática musical. Nesse sentido, Luizinho
Calixto vem contribuindo significantemente para a reflexão sobre a Sanfona de
Oito Baixos e do Acordeom, sua atualidade e desafios no século presente.
Multi-instrumentista, Luizinho Calixto toca alguns ritmos que nunca
haviam sido tocados antes, por um sanfoneiro de 08 Baixos (tango, bolero,
valsa, bossa nova, xotes, forrós, frevos, sambas baiões, chorinho e marchinhas
juninas). Profissionalmente, Luizinho se apresenta com um regional ou com
uma banda: o regional é composto por sanfona de 08 baixos e voz, violão de
07 cordas, cavaquinho, pandeiro e triangulo; a banda é composta por Sanfona
de 08 baixos e voz, guitarra, contra baixo, bateria, zabumba, cavaco e
triângulo. Toca um pouco de acordeom de 120 baixos, violão e cavaquinho e
também alguns dos instrumentos de percussão (como zabumba, pandeiro,
triângulo, agogô e reco-reco). Para além dessas facetas, Luizinho é compositor
e diretor musical. Além do talento musical atua como desenhista e artista
plástico (cf. Blog do artista).
Em 2019, Luizinho Calixto participou do Edital de reconhecimento
dos Mestres de Culturas Populares pelo MINC (ficando na suplência).
Luizinho é inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil - Estado da Paraíba
como Acordeonista, cantor e compositor, desde seus 19 (dezenove) anos, sob
a inscrição de n° 1929, datada de 03/06/1975 (cf. anexo IV).

Em 2021, Luizinho Calixto completará 35 anos de filiação na Ordem dos
Músicos do Brasil. Tem 11 discos gravados entre vinis e CDs.

Diante do exposto, submetemos a candidatura de Luizinho Calixto ao
Registro no Livro dos “Mestres das Artes” - Lei Canhoto da Paraíba, no
esperançar que o dossiê traduza a genialidade de uma trajetória artística
merecedora de “reconhecimento, proteção e valorização dos conhecimentos,
saberes e fazeres das expressões das culturas do Estado”, conforme
delineadas no Programa “Mestres das Artes”.

Saudações Culturais.

Joseilda Diniz
Profª. Drª. Pesquisadora, Consultora de Cultura/Curadora
UEPB/PROCULT/MAPP

