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A história de Alagoas será 

contada, a partir de agosto, 
pelos olhos da cultura popu-
lar. É essa a premissa do pro-
jeto ‘Contando as histórias de 
Alagoas’, uma ação do Insti-
tuto Boibumbarte de Cultura, 
que pretende levar ao públi-
co infanto-juvenil os aspectos 
históricos que nos trouxeram 
à Alagoas de hoje e, ainda, os 
causos e origem de cinco fol-
guedos populares. 

A ideia do projeto é apre-
sentar, por meio de vídeos 
e revistas digitais, os folgue-
dos Pastoril, Chegança, Coco 
de Roda, Guerreiro e Bumba 
Meu Boi. As informações 
serão repassadas em forma 
de contação de histórias, com 
uma linguagem lúdica. Todo 
material será publicado na in-
ternet e o acesso será gratuito. 

A história de cada folgue-
do será narrada pela conta-
dora Carla Ferraz, o material 
também mostrará um pouco 
da história de vida e do grupo 
ao qual pertence o represen-
tante da manifestação folcló-
rica. Nesta edição do proje-
to participarão os folguedos: 
Chegança Silva Jardim e Pas-
toril Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, ambos de Coquei-
ro Seco, Guerreiro de Viço-
sa, o Coco de Roda Xique 
Xique e Bumba meu boi La-
crau, ambos de Maceió. 

As gravações externas ocor-
rem em espaços abertos, nas 
sedes de cada folguedo e, 
assim como nas gravações de 

pROJETO VAI LEVAR hISTóRIA DE 
ALAGOAS E SEuS FOLGuEDOS 

pARA ESCOLAS púBLICAS 
‘Contando as Histórias de Alagoas’ iniciou filmagens  

com grupos culturais e será lançado em agosto 
SuSIE CySNEIROS 

Com linguagem lúdica, iniciativa pretende cativar crianças e adolescentes 

estúdio, estão sendo adota-
dos protocolos  de segurança, 
em decorrência da pandemia 
de Covid-19. 

O Projeto do Instituto Boi-
bumbarte é viabilizado atra-
vés da Lei Aldir Blanc, do Go-
verno Federal, por meio do 
Edital Mestra Hilda, da Fun-
dação Municipal de Ações 
Culturais da Prefeitura de Ma-
ceió. 

GuERREIRO DE VIçOSA 
Entre os grupos escolhidos 

para participar deste primei-
ro momento do projeto está 
o Guerreiro de Viçosa. Cria-
do em 1997, o grupo nasceu 
a partir de uma brincadeira 
entre os amigos Sebastião e 
Severo. Desde então, o Guer-
reiro de Viçosa foi responsável 
pela disseminação do folgue-
do em várias cidades alagoa-
nas e do Brasil, devido a sua 
autenticidade e pelos versos 
criados pelo Mestre Sebasti-
ão. O Guerreiro de Viçosa teve 
como inspiração os mestres 
Luis Belo, João Bau e Juve-
nal; além da pisada forte ins-
pirada pelo Reisado do Po-
voado Bananal (também de 
Viçosa), que era comandado 
pelo Mestre Osório Tavares. 
Em 2006, o mestre Sebastião 
recebeu o título de Patrimô-
nio Vivo da Cultura de Alago-
as. 

Em abril de 2010, mestre 
Sebastião faleceu e o Guer-
reiro de Viçosa passou a ser 
comandado por sua viúva, 
a mestra Quitéria Jorge de 
Melo. Desde então, ela e o 
contramestre Rafael Olivei-

ra são os responsáveis pela 
manutenção do grupo. Além 
disso, Rafael é o artista que 
confecciona os chapéus do 
Guerreiro de Viçosa. 

COCO DE RODA XIquE 
XIquE 
Nascido em 17 de maio do 

ano 2000, para animar a festa 
de Santo Antônio do Bairro Ja-
cintinho, em Maceió, o Coco 
de Roda Xique Xique se tor-
nou uma referência na dança 
do coco alagoano e atualmen-
te é o maior campeão dos Fes-
tivais de Coco de Roda do Es-
tado, com cinco títulos. Além 
disso, o Grupo é um dos res-
ponsáveis por levar o nome 
de Alagoas para eventos em 
outros estados, como o 55º 
Festival do Folclore da Estân-
cia Turística de Olímpia, em 
São Paulo. Com pisada forte, 
trupé característico e alegria 
no dançar e no cantar, o Xique 
Xique tem Nilton Rodrigues 
como puxador. Ele é filho 
do ilustre cantador alagoano 
de coco de embolada, Mestre 
Verdelinho. 

ChEGANçA SILVA JARDIM 
Às margens da Lagoa Mun-

daú, em Coqueiro Seco, a 
Chegança Silva Jardim é data-
da de 1970 e tinha o coman-
do da Mestra Luzia Simões, 
mas após sua morte a batu-
ta da chegança foi esquecida. 
O folguedo foi reativado em 
2001, pela então secretária es-
colar Lucimar Alves. Hoje, a 
secretária escolar se tornou 
a Mestra Lucimar, oficialmen-
te Patrimônio Vivo de Alago-

as desde 2018. Ela comanda, 
além da Chegança, dois gru-
pos de Pastoril e um grupo de 
Baianas. 

pASTORIL NOSSA 
SENhORA MÃE DOS 
hOMENS E MENSAGEIROS 
DE FáTIMA 
Os dois grupos são coman-

dados pela Mestra, Patrimô-
nio Vivo da Cultura Alagoa-
na, Lucimar Alves, sobretudo 
o grupo adulto Pastoril Men-
sageiros de Fátima. Já o Pas-
toril Infantil Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, em home-
nagem à Padroeira de Coquei-
ro Seco, fica sob os olhares de 
Ana Lúcia da Silva. Nascidos 
na cidade de Coqueiro Seco, 
os grupos possuem uma rela-
ção de cooperação comunitá-
ria e nasceram em 2001, após 
uma Gincana Escolar. Os gru-
pos são símbolos da valori-
zação cultural e destaque em 
toda Alagoas.  

BuMBA MEu BOI LACRAu 
Criado em 1999 pela co-

munidade do bairro do Poço, 
o Bumba Meu Boi Lacrau 
nasceu juntamente com um 
bloco carnavalesco do bair-
ro. O bloco participou do pri-
meiro ano do Campeonato de 
Bumba Meu Boi de Alagoas, 
passou um tempo em hiato e 
voltou com tudo. Atualmente, 
o Boi Lacrau é pentacampe-
ão alagoano, título conquista-
do em 2019, quando comple-
tou 20 anos de existência e fez 
uma homenagem à Padroei-
ra de Maceió, Nossa Senhora 
dos Prazeres. 

asTRal
ÁRIES 

Seu poder de comunicação vai brilhar em conversas, reuni-
ões, em serviços terceirizados e de atendimento ao público. 
A Lua migra para a fase Crescente, revigora sua energia no 
trabalho e incentiva a cuidar com mais atenção do seu or-
ganismo. 

TOURO 
A semana também será benéfica no romance e não vai 
faltar cumplicidade com o mozão. No entanto, seu signo 
vai sentir os efeitos do aspecto negativo entre Saturno e 
Urano, influência que indica limitações, entraves e atrasos 
nos projetos profissionais, além de revelar instabilidades 
nas finanças. 

GÊMEOS 
No entanto, seu signo vai sentir os efeitos do aspecto nega-
tivo entre Saturno e Urano, influência que indica limitações, 
entraves e atrasos nos projetos profissionais, além de re-
velar instabilidades nas finanças. É o momento de ser mais 
paciente para vencer obstáculos, atingir metas e, sobretu-
do, mais realista com o que ganha e gasta. 

CÂNCER 
O Sol encerra a passagem por uma área favorável para 
os seus contatos e coloca os assuntos comerciais no foco 
do seu interesse. Seu poder de comunicação vai brilhar em 
conversas, reuniões, em serviços terceirizados e de atendi-
mento ao público. A Lua migra para a fase Crescente, revi-
gora sua energia no trabalho e incentiva a cuidar com mais 
atenção do seu organismo. Enquanto isso, Marte segue o 
baile em seu paraíso, estimula sua sorte e manda vibes 
animadas para a paixão – quem está na pista pode atrair 
muita paquera. 

LEÃO 
Um dos principais incentivadores das suas conquistas 
neste período é Marte, que continua agitando o seu signo 
e destacando sua capacidade realizadora. Você vai contar 
com garra e coragem de sobra para vencer desafios, cavar 
oportunidades e mudar o que não anda fluindo bem. 

VIRGEM 
É o momento de apostar em seus múltiplos talentos e mos-
trar do que é capaz. Agora, as melhores promessas virão da 
Lua Crescente em seu signo e você vai sentir o pico de ener-
gia, já que contará com disposição extra para realizar seus 
planos e ideais. 

LIBRA 
Na parte material e afetiva, Vênus também dá força para 
você ampliar seus rendimentos e chegar mais perto daque-
le alguém especial. Com o mozão, o clima é de grande com-
panheirismo. No entanto, Marte continua infernizando seu 
astral e recomenda muita cautela com gastos e situações 
arriscadas, pois você pode amargar perdas e danos. 

ESCORPIÃO 
A percepção do seu signo e também a sua famosa sensua-
lidade estão a toda nesta semana. Os astros revelam que é 
hora de explorar sua seducência nos assuntos do coração e 
sua expertise ao lidar com grana. Você saberá tirar proveito 
das situações para alcançar o que deseja e ainda vai contar 
com muita garra para exercer sua liderança no trabalho. 

SAGITÁRIO 
Marte segue impulsionando suas competências e prome-
te mais visibilidade profissional, enquanto a Lua cresce no 
céu, fortalece sua capacidade de organização e disciplina 
para batalhar por seus objetivos.  

CAPRICÓRNIO 
A vida social também ganha estímulos e tudo indica que 
você vai fazer novas amizades, principalmente na internet. 
No romance, Vênus sinaliza um período de sintonia e as afi-
nidades com o mozão devem falar mais alto, isso se nenhu-
ma zica familiar embolar o meio de campo e atrapalhar. 
É que Saturno forma quadratura exata com Urano e reco-
menda muita cautela com perrengues, cobranças e confli-
tos em casa – convém pegar mais leve e maneirar nas exi-
gências, meu consagrado! 

AQUÁRIO 
A sorte vai soprar em sua direção e quem garante é o Sol, 
que segue brilhando no setor mais positivo do seu Horósco-
po, destaca seu jeito sociável, antenado e deixa seu charme 
irresistível na paquera. Se você está a fim de alguém, não 
perca tempo e chega logo no crush, pois essa canja do Sol 
dura só até o próximo domingo, dia 20. Por sua vez, Marte 
esquenta os romances aquarianos e se você tem um love, 
pre-pa-ra o coração para curtir uma fase bem mais intensa 
e vibrante com o mozão. 

PEIXES 
A Lua entra na fase Crescente, promete definições na pa-
quera e avisa que o lance pode virar namoro firme. No 
romance, ela deixa seu comportamento mais prestativo e 
realça o clima de cooperação com o momozin. Ajudar e par-
ticipar mais ativamente dos interesses do love fará você 
enxergar como é bom ser útil e importante na vida de que 
ama. Também estará às voltas com uma porção de interes-
ses em família e o Sol vai dar aquela força para resolver pe-
pinos em casa, só não vale tretar com parentes, vizinhos e 
pessoas que gostam de armar uma fofoca. 


