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Tiririca dos Crioulos:
Benditos,
Linhas de Toré e Gira
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Desde a invenção das tecnologias de gravação,
no final do século XIX, pesquisadores vêm se dedicando
ao trabalho, que já vinha em curso sobretudo com o
Romantismo colecionista, de registro de cantos dentro
do campo dos estudos humanistas, tanto de repertórios
folclórico-populares, quanto étnicos. Com o aparecimento dos gravadores, enriqueceu-se e ampliou-se
sobremaneira o grande arquivo da diversidade musical
humana.
Mas tal desenvolvimento também trouxe a revelação, nas últimas décadas, dos contextos assimétricos e
de dominação em que muitas vezes tal registro se produziu, em geral relacionado a processos de formação de
Nações e Impérios. Cantos, entre melodia e poesia, e
instrumentos musicais, entravam no que os processos
coloniais têm de colecionista, de dominação pelo controle das formas de conhecimento e expressão, aparecendo
traduzidos e domesticados na forma de coletâneas e
regimes expográficos de Museus.
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Tal não é, absolutamente, o caso do trabalho que
temos em mãos, que já faz parte do capítulo recente dos
encontros que práticas de seleção-registo-edição de
materiais sonoros proporcionam. Tanto as práticas colecionistas, em seu atual momento patrimonial, passaram
por severas críticas, levando a novos regimes de relação
entre pesquisadores e pesquisados; quanto os grupos
antes apenas representados agora se apropriam e assenhoram do que sobre estes é escrito, visto, ouvido.
Música, então, para além dos lugares que ocupa na vida
cotidiana e ritual de comunidades e grupos, passa a ser
também emblema e instrumento político em agendas de
luta por reconhecimentos e direitos.
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Tiririca dos Crioulos e os jovens pesquisadores
que organizam esta reunião de benditos, ladainhas,
linhas e temas de pífano, são exemplos desse novo
tempo que se pretende de autonomia e participação, de
revisão de práticas coloniais, de inclusão do afeto no
trabalho de registro e objetificação. Além disso, mais uma
vez, somos levados a relativizar identidades circunscritas,
como índio e negro, e à propósito da história (ferramenta
essencial) vislumbrar alianças políticas e afetivas entre
grupos subalternizados, formando novas configurações
sociais que nos ajudam a entender os limites de classificações e as múltiplas possibilidades dos encontros.
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Devemos, então, celebrar este trabalho pela força
da sua musicalidade, de seu processo de interlocução, da
contribuição que agrega ao complexo processo de
entendimento da formação das identidades e suas
formas de expressão: “Dança aí Negro Nagô, dança aí
Negro Nagô”.
Edmundo Pereira (MN/UFRJ)
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Esta iniciativa faz parte de Edital lançado no ano
de 2013 referente à preservação e acesso aos bens do
patrimônio afro-brasileiro, através de ação conjunta do
Ministério da Cultura (MinC), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)
e Rede Memorial. Um dos objetivos foi promover a acessibilidade da sociedade civil a esse patrimônio através de
plataformas digitais. Procuramos interagir com a comunidade Tiririca dos Crioulos respeitando (e reforçando) a
sua autonomia, em uma busca participativa no inventário dos seus bens de patrimônio cultural.
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Devido a um histórico processo de exclusão, a
noção de estarem em um “buraco” emerge do discurso de
uma das lideranças, cuja frase intitula o projeto. O desejo
de conquistarem um “Mundo” de possibilidades, contudo,
é tecido, emaranhado no orgulho de sua identidade. Através de várias oficinas de formação, os pesquisadores e
pesquisadoras da Tiririca dos Crioulos se tornaram os
protagonistas da própria história, criando oportunidades
para a (re)conquista de alguns espaços.
6
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O material de áudio aqui disponibilizado constitui
uma das obras do projeto que também inclui um blog,
um livro e alguns vídeos. Escolher as músicas que seriam
registradas, mais do que elencar nomes, carrega consigo
sistemas de reconhecimento de uma identidade, de uma
memória. Experiências que são narradas pelos afetos
desencadeados por melodias e harmonias, revelando a
diversidade de religiosidades e de dinâmicas rituais existentes em um ambiente.
Para além de ser tratado como um registro
sonoro, acreditamos nos processos didáticos que são
disparados através dessas experiências. A musicalidade,
portanto, flui por entre rememorações, podendo integrar
e aproximar as pessoas.
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Reconhecer a diversidade de expressões que
compõem o patrimônio brasileiro colabora para ambientes nos quais as diferenças sejam lidadas e os processos
de exclusão sejam, eles sim, excluídos.
Convidamos para uma permissão dos afetos.
Esperamos que a partir do encontro entre sons diferentes, seja do balanço do maracá, do chacoalhar do badalo
das cabras, do latir do cachorro, os vários tons de vozes
em polifonia e o murmúrio do vento, possamos estabelecer uma ressonância.
Larissa Isidoro Serradela
PPGA-UFPB

Nivaldo Aureliano Léo Neto
PPGCB - UFPB
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A TIRIRICA DOS CRIOULOS
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A Tiririca dos Crioulos é uma comunidade
quilombola de aproximadamente 200 pessoas.
Seu território está situado no município de
Carnaubeira da Penha, sertão pernambucano, a
cerca de 500 quilômetros da capital, Recife. A
Terra Quilombola tem pouco mais 1.000 hectares
e o acesso a ela se dá por uma estrada de chão
batido, a 20 quilômetros da sede municipal.
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Ela se divide em comunidades menores de
acordo com a organização familiar. Essas comunidades
estão localizadas às margens da principal estrada que
corta o território e se agrupam em conjuntos de cinco
até vinte famílias: o Riacho, no início do Quilombo, Tiririca (que se divide em Tiririca de Cima, do Meio e de Baixo),
Riacho Fundo, Caminho de Santana (que se divide em
Nico e Ouricuri) e Boa Viagem.
As serras que ficam no entorno do seu território,
como a Serra Grande, Serra do Jatobá, Serrinha da Largatixa, Serra do Melado e Serra do Arapuá são importantes
referências geográficas e culturais para os tiririqueiros.
Elas têm grande relevância ritual para eles, pois abrigam
terreiros “levantados pelos antigos”.
Por falar em terreiros, Tiririca dos Crioulos, assim
como outros quilombos da região, registra em sua oralidade a aliança entre indígenas e negros na constituição
de sua comunidade. Uma aliança que traz a memória da
teimosa insistência em lutar para resistir em seus
territórios.
10
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É comum encontrar quilombos no sertão
pernambucano que trazem em sua história de
origem um personagem indígena, e mais, é
também comum encontrar a prática do Toré
entre eles, ritual que é genericamente atribuído
aos indígenas do Nordeste.
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A Tiririca se diferencia
dessas comunidades do
contexto regional por se
autoidentificar como um
“quilombo-indígena”. Isso
mesmo, um quilombo-indígena! Fugindo aos
engessados rótulos jurídicos que separam negros
e indígenas, a Tiririca
assume em sua construção identitária a diversidade de sua formação
social.
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Como bem diz a fala de
Verinha, uma das lideranças
locais:
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“A gente não pode nascer só de
uma mãe, ou só de pai, não tem filho
só de um. E a Tiririca nasce de dois,
então é indígena e é quilombola. É um
negro com traço de índio, é um índio
com traço de negro, mas é essa a relação. Depois de tanto o povo perguntar,
eu resumi assim:
somos um quilombo-indígena”.
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Como é plural e criativo o
processo de autoidentificação,
também são diversos os rituais
praticados pela comunidade. O
decorrer do ano é marcado por
extenso calendário ritual que
conta com Toré, Gira, Novenas,
Terços e Penitentes. Os rituais
acontecem espalhados em todas
as localidades da Tiririca.
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Nesse panteão religioso temos a celebração
aos encantos de luz, orixás, santos e a Jesus.
Encontramos aí matrizes religiosas diversas. Os
Benditos, Novenas e Terços nos levam para uma
relação com o catolicismo popular. O Toré e os
encantos de luz, aos indígenas. E a Gira e os orixás
as religiões de origem afro-brasileira.
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Mas, tudo isso, se visto de
perto, tornam-se um só circuito
ritual, o ritual da Tiririca dos
Crioulos, com seus próprios
(re)significados.
A ideia de fazer esse CD duplo foi justamente para compartilhar essa rica diversidade que
perfaz o cotidiano dessa pequena comunidade
quilombola, indígena, católica, sertaneja e popular.
Lara Erendira Almeida de Andrade
NEPE/UFPE e GETI/UFPB
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OS RITUAIS NA TIRIRICA DOS CRIOULOS
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Ao longo de todo o ano são
realizados na Tiririca vários rituais que
têm fortes marcas da formação social
quilombola-indígena da comunidade. Um importante personagem da
história ritual da Tiririca, que influenciou definitivamente as formas como
eles se desenvolvem hoje, foi Manoel
Miguel do Nascimento.
Mais conhecido como Mané Miguel ou Marinheiro,
esse personagem era um índio Pankará, da aldeia Riachão,
que na década de 1940 casou-se com Isaura, negra da Tiririca dos Crioulos. Mané Miguel era um especialista ritual de
renome em toda a região e participava de vários circuitos
rituais. Participou de mobilizações políticas importantes
como do levantamento da aldeia Atikum, na década de
1940. Sua fama de curador era conhecida na região, fazia
trabalhos de cura para as pessoas de sua comunidade e
também para pessoas de influência política nos municípios
da região, como em Floresta.
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Foi Mané Miguel que, com sua experiência na
participação nos circuitos rituais do Toré nas Serra do
Arapuá e Serra Umã com os índios Pankará e Atikum,
introduziu a prática do Toré na Tiririca dos Crioulos. Anos
depois, ao conhecer centros espíritas e de umbanda,
Mané Miguel introduz nos seus rituais aspectos dessas
religiões, é aí que a Gira começa a ser praticada na Tiririca.
Hoje em dia, toda última sexta-feira do mês acontece o Toré ou a Gira. Há Novenas e Terços para diversos
santos como São João, Nossa Senhora Santana e Santa
Terezinha.
Lara Erendira Almeida de Andrade
16
NEPE/UFPE e GETI/UFPB
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NOVENAS, TERÇOS E REZAS
As Novenas e os Terços
são cerimônias que já aconteciam
na Tiririca antes mesmo da introdução
do Toré e da Gira na comunidade. São
nessas ocasiões que são entoados cantos
religiosos do catolicismo popular,
chamados de benditos.
As Novenas são rituais mais longos.
Duram, como o nome anuncia, nove noites.
Cada noite é de responsabilidade de uma
pessoa que é chamada de noiteiro. No dia
inicial é hasteada a bandeira do santo e
durante as nove noites são realizadas rezas
e cantos benditos. Os dias da festa também
são animados com a banda de pífano –
composta por dois pifeiros, um tocador de
zabumba e de caixa – e pela dança do
cordão – que tem a banda composta por
um tocador de sanfona, caixa, triângulo e
zabumba.
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As principais Novenas realizadas
na Tiririca são: a Novena de São João
Batista, no mês de junho, na Capela de
São João, Tiririca de Cima; e a Novena
de Nossa Senhora Santana, no mês de
julho, no Caminho de Santana.
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Os Terços e Rezas são celebrações menores, de um
dia ou até menos. Há os Terços de Santa Luzia, em dezembro
(13/12) e o Terço dos Penitentes, em julho. Os Penitentes são
convidados por pessoas que estão pagando promessas, por
graças que foram alcançadas. Segundo Roberto, um dos
responsáveis do ritual, também há casos em que se reza
para os falecidos. “Geralmente a tradição é chamar os Penitentes, pra rezar pra falecido. Às vezes tem um falecido que
morreu e se acha que ele tá precisando de uma reza, ai
chama os penitentes pra rezar” explica. A celebração dos
Penitentes é composta por 12 homens, cujas identidades
não são conhecidas, e mais um, que é chamado de decurião,
responsável por juntar os demais. Os 12 homens representam os apóstolos e o decurião anda com um cruzeiro,
18
que representa Jesus.
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Por fim, também são comemorados os dias de
Nossa Senhora do Desterro (31/05); o de Santo Antônio
(13/06) e de Nossa Senhora Aparecida (12/10).
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Hoje o grande animador e organizador dessas
mobilizações religiosas ao longo do ano é Dioclécio
Manoel do Nascimento, conhecido como Roberto, filho
de Mané Miguel.
Lara Erendira Almeida de Andrade
NEPE/UFPE e GETI/UFPB
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O Toré/Gira: memória, afetos, cura e novos conhecimentos
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O Toré/Gira é um ritual religioso realizado pela
Tiririca dos Crioulos toda a última sexta-feira de cada mês
– exceto em momentos de luto – quando se misturam
relações do universo afro-brasileiro, indígena, católico e
do espiritismo Kardecista, passando por processos contínuos de configurações desde 1940.
Denominado ora de Toré e ora de
Gira, pelo próprio grupo (por isso o chamo
de Toré/Gira), manifesta duas matrizes principais, a Umbanda (que se referem à Gira e
aos Orixás) e a Jurema (do contexto do Toré e
dos Encantos de Luzes), na forma de se
relacionarem com entidades, com o objetivo
de trocarem informações e realizarem
consultas.
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São dois conhecimentos que convivem e se entrecruzam na prática, e cada um deles possuem seus símbolos correspondentes, exigidos pelas entidades, como as
bebidas, as roupas e as Linhas. Diferentes situações determinam se o ritual será de Gira e/ou de Toré, podendo
manifestar em um único espaço, estas duas formas de
conhecimento, em momentos diferentes.
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As Linhas da Gira e de Toré escolhidas para
compor este CD são mais do que músicas, são códigos
que, administrados com outros materiais, possibilitam
uma mediação cósmica na comunicação com determinadas entidades. Aqui se encontra apenas parte de um
repertório que ultrapassa mais de 50 Linhas.
As principais pessoas envolvidas são crianças,
adultos e anciãos da comunidade. A importância que o
Toré/Gira possui para o grupo, como um todo, foi ressaltada em muitos momentos das oficinas oferecidas por este
projeto, considerado como a forma pela qual o grupo
quer se apresentar e ser reconhecido.
Além disso, destaco que é através da experiência
do ritual que são geradas sensações de afetos, das quais
se manifestam a situação de segredo, novos conhecimentos, memórias e cosmologias, bem como a possibilidade
de curar as aflições da vida, ocasionando a transformação
dos atores envolvidos.
Larissa Isidoro Serradela
“Viva os Orixás!”
PPGA-UFPB
“Viva os Encantos de Luz!”
Que nos permitiram esta realização!
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A MÚSICA NA TIRIRICA DOS CRIOULOS
A música é parte constitutiva de todos os momentos da vida das famílias que compõe a comunidade da
Tiririca dos Crioulos. Na oficina de definição do repertório
do CD, os tiririqueiros refletiram sobre isso:
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“A música está presente em todos os momentos, porque é uma maneira de distrair e se
concentrar no que está fazendo. Ela está
presente quando lavamos a roupa, na roça,
nas fontes, nos festejos, aniversários, nas
danças culturais, nas nossas celebrações, nos
Torés, Novenas, nos rituais”
As músicas que acompanham esse cotidiano são
diversas: forró, baião, embolada, sertanejo, samba,
vaquejada, axé, rock, reggae, lambada, funk, arrocha,
brega. Eles ainda destacam que há as músicas que são
cantadas nas celebrações religiosas da comunidade,
como os benditos e as Linhas de Toré e da Gira, e são
dessas músicas que trata esse CD .
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Os tiririqueiros cantam para celebrar santos, encantos de luz e orixás. Cantam para curar, confraternizar, para
comemorar uma graça alcançada, para abrir e animar reuniões. Os benditos são executados apenas pelas vozes, sem
acompanhamento de instrumentos musicais. Geralmente
uma dupla entoa o canto e em seguida o coro responde.
Nas celebrações das Novenas e Terços ainda há as bandas
que acompanham os festejos com instrumentos como o
pífano, a zabumba, a caixa, a sanfona e o triângulo. Nas
Linhas de Toré e da Gira, as vozes dos puxadores e do coro
são acompanhadas pela percussão do maracá, que dá o
ritmo da pisada dos pés.
Um aspecto interessante desse
trabalho foi a participação das crianças
em todos os momentos, desde os
debates sobre o repertório até a gravação dos áudios. Elas puxaram as músicas e participaram dos coros de
resposta. As crianças participaram do
processo de gravação do CD, da
mesma forma que participam da
vida cotidiana na comunidade.
26
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NOSSAS VEREDAS NA GRAVAÇÃO DO CD
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Este CD é o resultado de pesquisa compartilhada
entre os técnicos do projeto e pesquisadores da Tiririca
dos Crioulos. As ações específicas de seleção do repertório e gravação dos áudios ocorreram nos meses de janeiro
e fevereiro de 2015.
Em janeiro foi realizada uma oficina com cerca de
sessenta pessoas da Tiririca, que se dividiram em grupos
de trabalho para debater algumas questões como: em
quais momentos a música está presente na vida da comunidade; quais são os tipos de música cantadas/tocadas
pelos tiririqueiros; e em quais locais ela é executada. A
partir das reflexões trazidas pelos grupos para debate
com os demais, os tiririqueiros definiram quais eram os
“estilos” de música que eles queriam que tivesse em seu
CD. Foi daí que surgiram dois grandes grupos: os Benditos
e as Linhas de Toré e Gira.
Entre os meses de janeiro e fevereiro os pesquisadores da comunidade ficaram com a atividade de mapear
e listar as músicas de cada um desses estilos, bem como
de começar a selecionar entre elas quais seriam gravadas.
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No mês de fevereiro realizamos a gravação dos
áudios. A partir da pesquisa e das reflexões realizadas,
foram listadas algumas músicas, de um repertório de
músicas bem maior, que trazem uma amostra do desenvolvimento de cada ritual.
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A ideia inicial era realizar a gravação de ambos os
estilos e compor um único CD. Contudo, durante o
processo de gravação, em reﬂexão junto à comunidade,
foi resolvido gravar dois CDs, de forma que cada um
traria um estilo musical.
O processo de gravação do CD aconteceu nos dias
24 e 25 de fevereiro de 2015. Como se tratava de um
repertório de rituais que acontecem durante todo o ano,
não ﬁzemos a captação dos áudios na ocasião dos rituais,
seria inviável em termos de tempo e estrutura. Dessa
forma, decidimos junto aos tiririqueiros por realizar a
gravação no terraço da escola da comunidade, que é um
espaço já utilizado amplamente pela comunidade para a
realização de diversas atividades e também oferecia as
condições estruturais e acústicas para melhor qualidade
do material.
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A captação do áudio foi feita com dois microfones: um, Sennheiser ME66, direcional, que captava as
vozes de quem puxava as músicas; e outro Behringer B-2
Pro, cardioide, que possibilitava a captação das vozes do
coro que estava posicionado em meia lua e, no caso das
Linhas também a captação do áudio dos maracás. Nas
músicas com zabumba, triângulo, sanfona e pífano, foi
decidido que os instrumentos de ritmo (zabumba e triângulo) seriam gravados com o cardioide, enquanto que os
melódicos (pífano e sanfona), com o direcional.
Buscamos contar uma história com esses CDs, a
história dos rituais a partir das músicas. Sabemos, no
entanto, que a seleção feita é apenas um recorte de todo
um universo musical produzido. Temos aqui um CD
duplo, o primeiro com os benditos cantados nas Novenas
e Terços e o segundo com as Linhas de Toré e da Gira,
cantadas no ritual que tem o mesmo nome.
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CD1 Benditos

C

“O Bendito, ele tem uma ﬁnalidade. Qual a ﬁnalidade do
Bendito? O Bendito é uma coisa que é pra animar. Os
Benditos são pra animar as Rezas de Novena e também
dos Terços”
(Roberto de Mané Miguel)
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O CD 1 inicia com a música “Hino de Nossa Senhora do Caenga” [faixa 1 ], considerada por eles como o
hino da Tiririca, por fazer uma saudação à Santa da
comunidade, a Nossa Senhora do Caênga, que leva o
nome de uma grota localizada em seu território, na Serra
do Arapuá.
As Novenas são iniciadas por rezas como o Pai
Nosso, a Ave Maria e Glória ao Pai. Elas são seguidas por
alguns benditos, até que é cantada a “Ladainha de Nossa
Senhora” [faixa 3], que os tiririqueiros têm orgulho de
ainda cantarem ela em latim.
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Depois da Ladainha é cantada a Salve Rainha,
para então serem entoados os chamados “Benditos dos
Santos”, que versam sobre o santo que está sendo
festejado. Aí seguem os benditos do panteão do catolicismo popular da Tiririca: Benditos do Mês de Maio
[faixa 5]; Bendito de São João Batista “cantemos e
louvemos” (para celebração de Novena) [faixa 6]; Bendito de São João Batista “bendito louvado seja” (para
celebração do Terço) [faixa 7]; Bendito de Senhora
Santana [faixa 8]; Bendito de Santa
Tereza [faixa 9]; e Bendito de Santa Luzia [faixa 10].
No seguimento, pede-se misericórdia entoando
o bendito “Maria Mãe de Graça” [faixa 12]
Após pedir misericórdia, a cerimônia começa a se
encaminhar para o ﬁm, com mais alguns cantos e orações.
Na ocasião a bandeira é “derrubada”. As pessoas presentes pegam o pau em que a bandeira está hasteada, dão
três voltas na casa e então trazem a bandeira para dentro.
Chega então o momento “beijar”. Nessa altura as pessoas
presentes direcionam-se para o centro da cerimônia e vão
beijar o santo, o altar, a bandeira, cantando o
34
bendito “Vamos Beijar” [faixa 14].
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Na sequencia das rezas e benditos, ocorre a
execução da banda de pífano e da dança do cordão,
com músicas instrumentais. As faixas da banda de
pífano são nomeadas de “Piririm + o cachorro”
[faixa 16] e “Canarinho” [faixa 17]. As músicas da
dança do cordão são “Arrastando as alpercatas”
[faixa 18] e novamente “Hino de Nossa Senhora do
Caenga” [faixa 19], dessa vez no ritmo da dança do
cordão.
As últimas músicas do CD trazem dois benditos
cantados no Terço dos penitentes: “Meu Divino Espírito Santo” [faixa 21] e “Deus vos salve cruz” [faixa
23].
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CD 2 Linhas de Toré e da Gira

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“Hoje o ritual é um ponto de encontro para as
pessoas da Tiririca conversarem, fortalecerem
a união e também descarregarem os ﬂuídos
negativos. É importante para a limpeza da
saúde do corpo, da mente e da alma, é a lavagem espiritual”
(texto coletivo da Tiririca)
O CD 2 é iniciado com uma música tocada pelas
pastorais sociais da igreja católica, comumente cantada
pelos tiririqueiros em momentos de reunião e celebração na comunidade: “Negro Nagô” [faixa 1].
A terceira faixa do CD traz um dos momentos
iniciais na execução do Toré e da Gira. É um canto (uma
"oração recitada") do Ofício Divino das Comunidades
chamada “Ofício para encontros pastorais” [faixa 3].
36
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A abertura da "mesa" ocorre através de alguns
cantos, aqui exemplificados através de “Senhor
Mestre” [faixa 5] e “Abre Essa Mesa” [faixa 7].
A distribuição das bebidas, sendo a jurema - feita
com as raízes da árvore de mesmo nome - e⁄ou a "cura"
- feita de cachaça, alho e arruda, é acompanhada de
alguns cânticos. Para a distribuição da jurema, saúda-se o "Velho Anjucá", enquanto para a "cura", canta-se a
“Cura da Meisinha” [faixa 9]. A presença (ou não)
de algumas dessas bebidas pode influenciar a
dinâmica ritual que se pretende alcançar.
O momento seguinte é referido como
o momento de cantar para as pessoas levantarem e começarem a dançar. São cantadas as
Linhas: “Vamo alevantar” [faixa 11] e “No pé do
cruzeiro jurema” [faixa 12].
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Com um vasto repertório (com mais de 50
linhas), os "tiririqueiros" podem passar uma noite inteira
cantando. Foram selecionadas algumas músicas, pela
comunidade, para compor o CD: “Ogum estava na
beira do mar” [faixa 14]; “Meus caboclos todos, vamos
para jurema” [faixa 15]; “Na jurema tem, na
jurema dá” [faixa 16]; “Apanha, apanha a folha
da jurema” [faixa 17]; “Hei, viva Xangô” [faixa 18];
“
Nossa Senhora do Caênga é uma Santa de valor”
[faixa 19]; “Preto Velho, Mãe Joana da Bahia”
[faixa 20]; “É hora Marinheiro” [faixa 21]; “Na cachoeira
de mata virgem” [faixa 22];
A última música do CD é a música que é cantada para finalizar o ritual e fechar a mesa: “Fecha essa
mesa” [faixa 23].
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Coro dos Benditos
Adultos e anciãos:
Adriano Rozeno da Silva
Alcides Nelson da Silva
Alecksandra Ana dos Santos Sá
Cícera Francisca de Souza Lopes
(Cícera de Néu)
Cristiano José do Nascimento
Dalva Lucia do Nascimento (Vera)
Damião Brasilino da Silva
Dioclécio Manoel do Nascimento (Roberto)
Douglas Bandeira Nascimento
Edileuda Celina de Jesus (Leda)
Edilza Celina da Silva
Francisca Maria da Conceição (Miúda)
Jaelson João da Silva (Jaja)
Janeide da Conceição
Juracy Luiza de Sá Santos
Maria Virgilina da Conceição (Maria de Ginu)
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Crianças:
Ana Natália dos Santos
Andressa Kaline dos Santos Sá (Decinha)
Carlos Wilson do Nascimento Silva
Kelly Edilza da Silva
Marciel Alcides da Silva
Maria Edilza da Silva
Paulo Henrique dos Santos Sá
Sandra Daiane dos Santos Sá
Banda de Pife
Douglas Bandeira Nascimento – Pífano
Damião Brasilino da Silva – Pífano
Cristiano José do Nascimento – Caixa
Alcides Nelson da Silva – Zabumba
Banda Dança do Cordão
Douglas Bandeira Nascimento – Sanfona
Damião Brasilino da Silva – Caixa
Jaelson João da Silva (Jaja) – Triângulo
Alcides Nelson da Silva – Zabumba
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Coro das Linhas de Toré/Gira
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Adultos e anciãos
Alecksandra Ana dos Santos Sá
Ana Maria Virgilina dos Santos (Naninha)
Cícera Arcelina da Silva (Cícera de Douglas)
Cícera Francisca de Souza Lopes (Cícera de Néu)
Cícera Luzia da Conceição Silva (Cícera de Moacir)
Dalva Lucia do Nascimento (Vera)
Dioclécio Manoel do Nascimento (Roberto de
Manoel Miguel)
Douglas Bandeiras Nascimento
Edilza Celina da Silva
Janeide da Conceição
Luzia Porcina da Conceição Nascimento
Maria Alcione dos Santos
Maria Edilene da Silva
Maria Luzimar da Conceição Nascimento
Mauricélia Juracy de Sá Santos
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Ana Natália dos Santos
Andressa Kaline dos Santos Sá (Decinha)
Carlos Wilson do Nascimento Silva
Cícero Roberto de Lima (Cicinho)
Kelly Edilza da Silva
Marciel Alcides da Silva
Maria Edilza da Silva
Sandra Daiane dos Santos Sá
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Ficha Técnica
Coordenação Geral: Larissa I. Serradela e Nivaldo
Aureliano Léo Neto
Coordenação Local: Aleckssandra Ana dos Santos Sá
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Coordenação do CD: Lara Erendira Almeida de
Andrade
Pesquisadores/as: Comunidade Tiririca dos Crioulos,
Lara Erendira Almeida de Andrade, Larissa I. Serradela e Nivaldo Aureliano Léo Neto
Produção: Carmelo Fioraso, Darllan Rocha, Ester
Rosendo, Lara Erendira Almeida de Andrade, Larissa
I. Serradela e Nivaldo Aureliano Léo Neto e comunidade Tiririca dos Crioulos
Edição: Ester Rosendo e Lara Erendira Almeida de
Andrade
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Captação do áudio e masterização: Ester Rosendo e
CH Malvis
Fotografias: Carmelo Fioraso, Cícera Franscica de
Souza Lopes, Lara Erendira Almeida de Andrade,
Larissa I. Serradela
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Concepção artística: Larissa I. Serradela
Programação visual: Carmelo Fioraso e Larissa I. Serradela
Revisão de texto: Camila Andrade
Colaboradores: Alexandre Oliveira Gomes, Caroline
Farias Leal Mendonça, Edmundo Pereira, Eliene
Amorim de Almeida, Estevão Palitot e Marcos
Alexandre Albuquerque
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1) Hino de Nossa Senhora do Caenga - (voz principal:
Alecksandra Sá e Sandra Daiane Sá)
2) Depoimento
3) Ladainha de Nossa Senhora (em latim) - (voz principal: Alecksandra Sá e Juracy Luiza de Sá Santos)
4) Depoimento
5) Benditos do Mês de Maio - (voz principal: Alecksandra Sá e Juracy Luiza de Sá Santos)
6) Bendito de São João Batista “cantemos e louvemos”
(Novena) - (voz principal: Alecksandra Sá e Juracy Luiza
de Sá Santos)
7) Bendito de São João Batista “bendito louvado seja”
(Terço) - (voz principal: Alecksandra Sá e Juracy Luiza
de Sá Santos)
8) Bendito de Senhora Santana - (Miúda e Cícera
Francisca)
9) Bendito de Santa Tereza - (voz principal: Alecksandra
Sá e Juracy Luiza de Sá Santos)
10) Bendito de Santa Luzia - (voz principal: Alecksandra
Sá e Juracy Luiza de Sá Santos)
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11) Depoimento
12) Maria Mãe de Graça - (voz principal: Alecksandra Sá e
Juracy Luiza de Sá Santos)
13) Depoimento
14) Vamos Beijar - (voz principal: Alecksandra Sá e Juracy
Luiza de Sá Santos)
15) Depoimento
16) Piririm + o cachorro
17) Canarinho
18) Arrastando as alpargatas
19) Nossa Senhora do Caenga (no ritmo da Dança do
Cordão)
20) Depoimento
21) Meu Divino Espírito Santo - (voz principal: Roberto
de Manoel Miguel e Adriano Roseno da Silva)
22) Depoimento
23) Deus vos salve cruz - (voz principal: Roberto de
Manoel Miguel e Adriano Roseno da Silva)
24) Depoimento
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CD 2 Linhas de Toré e Gira
1. Negro Nagô - (voz principal: Alecksandra Sá e Sandra
Daiane Sá)
2. Depoimento
3. Ofício para encontros pastorais (Ofício Divino das
Comunidades) - (voz principal: Alecksandra Sá e Sandra
Daiane Sá)
4. Depoimento
5. Senhor mestre - (voz principal: Janeide da Conceição e
Roberto de Manoel Miguel)
6. Depoimento
7. Abre essa mesa - (voz principal: Janeide da Conceição
e Roberto de Manoel Miguel)
8. Depoimento
9. Cura de meisinha - (voz principal: Janeide da Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
10. Depoimento
11. Vamo alevantar - (voz principal: Janeide da Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
12. No pé do cruzeiro jurema - (voz principal: Janeide da
Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
13. Depoimento
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14. Ogum estava na beira do mar - (voz principal: Janeide
da Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
15. Meus caboclos todos, vamos para jurema - (voz principal: Janeide da Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
16. Na jurema tem, na jurema dá - (voz principal: Janeide da
Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
17. Apanha, apanha a folha da jurema (voz principal: Janeide da Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
18. Hei, viva Xangô - (voz principal: Janeide da Conceição e
Roberto de Manoel Miguel)
19. Nossa Senhora do Caênga é uma santa de valor - (voz
principal: Douglas Bandeiras Nascimento e Janeide da
Conceição)
20. Preto Velho, Mãe Joana da Bahia - (voz principal: Douglas Bandeiras Nascimento e Janeide da Conceição)
21. É hora Marinheiro - voz principal: Janeide da Conceição
e Roberto de Manoel Miguel)
22. Na cachoeira de mata virgem - voz principal: Janeide da
Conceição e Roberto de Manoel Miguel)
23. Fecha essa mesa - voz principal: Janeide da Conceição
48
e Roberto de Manoel Miguel)
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