
A VIBE 

A Vibe é um coletivo de músicos que tem como objetivo difundir as criações 

de seus integrantes junto a releituras de canções populares de vários gêneros 

da música, especialmente a brasileira, contemplando a diversidade estilística 

musical através de ritmos como o xote, o reggae, o rock e o baião, tendo como 

inspiração grupos como Novos Baianos, Doces Bárbaros, Pessoal do Ceará, 

Clube da Esquina, Os Mutantes, entre outros. 

➢ HISTÓRICO 

O grupo iniciou suas atividades a partir de Jam Sessions realizadas em 

Quixadá por volta de 2012, sendo idealizado por Tirolês, Ernand Rocha, Julio 

Jamayka, junto a outros músicos no sertão cearense. O nome do coletivo surgiu 

do uso constante da gíria “vibe” que os integrantes falavam para expressar as 

vibrações sensacionais e sonoras geradas por esses encontros musicais, a partir 

daí foram criando e desenvolvendo os próprios arranjos e interpretações sobre 

canções populares, além de apresentarem suas composições. 

Na época o grupo gravou um CD DEMO caseiro com três músicas, o que 

possibilitou a participação em vários eventos pelo Ceará nas regiões Sertão 

Central, Maciço de Baturité e na capital. Entre eles destacam-se os festivais: 

Manifesta e No Olho Da Rua – Dia Mundial Da Fotografia (Fortaleza); Festival 

Cedro Livre Cedro Vive, Halloween – A Noite Das Fantasias e QuixaRock 

(Quixadá); Intercâmbio Serra Sertão (Pacotí), entre outros. 

Com a mudança de cidade por parte de alguns integrantes, no final do ano 

2013 o grupo decidiu encerrar os trabalhos por tempo indeterminado.  

➢ GROOVE VIBES 

Parte da banda que integrava o coletivo retomou as atividades em 2017 com 

um projeto denominado "Groove Vibes", tocando em bares, festas particulares e 

casas noturnas de Fortaleza como o Moto Libre Bar, com um set-list 

fundamentado em releituras da música popular brasileira, além de canções 

autorais. Com esta proposta, o coletivo participou do 1° Festival Sertão & 

Diversidade em Quixadá em novembro de 2017, evento realizado pelo Instituto 



Assum Preto em parceria com o IFCE – Campus Quixadá e com apoio do 

Governo do Estado. 

➢ CARAVANA DO SERTÃO 

Em julho de 2017 “A Vibe” lançou o projeto “Caravana do Sertão” que traz 

essencialmente um repertório de canções contemporâneas oriundas de 

compositores do sertão central cearense com temas que se relacionam com a 

cultura da região, manifestando diversidade musical e poética capaz de estimular 

a sintonia e interação com o público, contemplando a mistura de vários gêneros 

da música.  

Este espetáculo teve sua estreia em julho de 2017, no 5° Roots Rock 

Reggae, um pequeno festival de música realizado em Quixadá; em setembro do 

mesmo ano o projeto foi apresentado no Theatro José De Alencar pelo edital de 

ocupação; em novembro de 2017 no 1° Festival Sertão e Diversidade e também 

no projeto Armazém do som no Teatro Sesc Iracema. 

 

➢ CARNAVIBE 

No pré-carnaval de 2018 A Vibe lançou o projeto "CarnaVibe", com um 

repertório exclusivo de frevos pernambucano e baianos, axés, reggaes, ijexás, 

além das tradicionais marchinhas de carnaval. Se apresentaram em Quixadá (1° 

Pré-Carnaval Cultural de Quixadá, Movimente Essa Praça!) e Fortaleza (Pré Na 

Ladeira – Moto Libre Bar).  


