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Indo na contramão da geração de nordestinos que saíram de seus locais de 
origem em busca de reconhecimento, este pernambucano retornou às suas 
raízes em busca deste encontro com sua identidade musical. Nascido em Serra 
Talhada, nunca morou por lá, já que acompanhou os pais desde bebê em suas 
andanças em busca de trabalho pelo Brasil. 

Foram várias casas em cidades do Norte, Sudeste, e no próprio Nordeste, 
incluindo passagens pelo Recife, mas nunca Serra Talhada. Dali, onde 
nasceram seus pais, avós, bisavós, sua herança maior foi a essência sertaneja 
que lhe foi passada. O sobrenome Macambira foi adotado por ele justamente por 
esta influência. A Macambira (bromelia laciniosa) é uma planta resistente, 
espinhosa, que nasce das pedras, e sobrevive às piores intempéries. 

Músico autodidata, violonista e intérprete vigoroso, ele fixou residência no Recife 
e sua música ganhou tons ainda mais terrais. Suas influências dos mestres da 
música nordestina como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e 
Gilberto Gil, se uniram ao gosto pelas criações de nomes como Itamar 
Assumpção, Milton Nascimento, Gonzaguinha. Desta mistura brasileira, aliada a 
um gosto por tecnologia, surge André Macambira.  

Integrou as bandas Pilão de Dois - Belo Horizonte (2001), Bala Hara - Palmas 
(2002/2003) e Seu Rodolpho - Recife (2007-2011). Em 2009 produziu seu 
primeiro CD solo, que levou seu nome e abriu portas para vários trabalhos e 
participações em grandes eventos em Pernambuco. Em 2011 foi diretor artístico 
do CD Candeeiros e Neons, do compositor Xico Bizerra, e foi terceiro colocado 
no Festival de Música Carnavalesca do Recife, com o frevo- canção Colibri, que 
integra a coletânea lançada pela gravadora Biscoito Fino. 

Viajou em 2012 à Europa para participar, ao lado da percussionista Lara Klaus, 
dos Festivais Espírito Mundo (Poitou e Provence), na França e realizar 
gravações em Aveiro (Portugal). Logo depois, em 2013, realizou Oficinas 
Musicais pelo interior de Pernambuco, também ao lado de Lara Klaus, projeto 
aprovado pelo Programa BNB/ BNDES de Cultura. No mesmo ano se na Caixa 
Cultural São Paulo com o show Canções Artesanais, unindo instrumentos 



populares e clássicos da cultura nordestina. Em 2014/2015, se dedicou 
intensamente a projetos de áudio e vídeo, como produtor, editor/ fotógrafo, ao 
mesmo tempo sempre realizando shows em Pernambuco e produzindo, 
compondo e gravando suas músicas. Está lançando em 2016 seu novo álbum, 
Amar é Azul, que traz músicas suas com parceiros como Xico  Bizerra, Cláudio 
Noah, Manuca Bandini, Lucas Crasto - além de uma parceria inédita com 
Patativa do Assaré, com o poema Dor Gravada, e releituras de Chico César, 
Accioly Neto e do maranhense radicado em Brasília, Erasmo Dibell.  

 


