
 

 

DATA HORA ATIVIDADE ESCOLA COORD. ARTÍSTICO 

   Fanfarra Abolição – Escola Estadual Jerônimo Rosado Batista Cícero de Morais 

15/09/2019 
Domingo 

16:00 
Cortejo cultural - XIV FESTUERN 

 
Local – Memorial da Resistência de Mossoró 

Fanfarra 30 de setembro - Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira 

Eder Kenedy Fernandes Lorena 
 

José Reinaldo Neto 
 

 
Arte em batucada - Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Francisco Antônio de Medeiros 

Sandra Maria da Silva Barros 
 

Francisco Lizoyrlo dos Santos Nery 

GRUTUM Nonato Santos 

GRUDUM 
Natália Negreiros 

Escola Estadual Jerônimo Rosado 
Francione Ferreira da Silva 

Escola Municipal Professora Celina Guimarães Viana  
Alexandre Neves de Melo 

Escola de Artes de Mossoró 
Luciana Duarte da Silva 

Escola Estadual Educandário Professor Paulo Freire 
Andressa Karline de Lima Maia e Noronha 

Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel 
José Américo Ferreira de Oliveira 

FANATicos da química 

Anne Gabriella Dias Santos 

Luiz Di Souza 

Keurison Figueredo Magalhões 

 

  



 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

16/09/2019 
Segunda-feira 

08:00 Abertura oficial ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  

09:00 Nada 
Grupo de Teatro 
Universitário – 
GRUTUM UERN 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PROEX/DECA 1 Mossoró 
Raimundo Nonato Santos 

da Costa 
Drama 

O espetáculo fala das efemeridades, dos absurdos do cotidiano e das rotinas infindas das 
pessoas em seus viveres, afazeres, buscas, desejos e desencontros. Inspirado em poemas 
de Drummond, Cecília Meireles do professor Ailton Siqueira, da aluna Lana, minhas...da 
vida, de ninguém, do nada e sobre o nada que permeia as construções de sonhos 
alcançáveis. O NADA é sobre eu e vocês, sobre nós e os outros. É construto. É motivo. É 
movimento. É NADA. 

09:50 Intervalo cultural        

10:05 HIATO 
Grupo de Dança 
Universitário – 

GRUDUM UERN 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PROEX/DECA 1 Mossoró 

Natália Cristina Negreiros 
Evangelista Dantas 

Dança 
Em um mundo fragmentado, as mudanças se impõem cada vez mais às ações humanas. A 
sensação de que a vida corre à deriva. Falhas, lacunas e interrupções permitidas por nós 
mesmos. 

 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

16/09/2019 
Segunda-feira 

13:30 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

13:35 O Santo e a Porca 
Grupo de Teatro 

Baobá 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Escola da UERN - 

EdUCA 
3 Natal 

Denilson David de Oliveira 
Silva 

Comédia 

O espetáculo é uma livre adaptação da obra O Santo e a Porca (1957), de Ariano 
Suassuna(1927-2014). A história narra a trajetória de um velho avarento conhecido como 
Euricão Árabe. O protagonista é devoto de Santo Antônio e guarda as economias de toda a 
vida numa porca de madeira.  Ao receber uma carta de Eudoro dizendo que este iria privá-
lo de seu mais precioso tesouro, Euricão fica apreensivo achando que o remetente irá 
pedir o dinheiro da sua porca. Caroba, a empregada da casa, muito astuta, vê na situação 
uma oportunidade para arranjar algum dinheiro e assim casar-se com Pinhão, seu noivo. É 
nesse momento que começa a confusão. 

14:30 As meninas das covinhas 12 Encena Escola Estadual 12 De Outubro 1 
Rodolfo 

Fernandes 
Linda Lene Sousa Costa Teatro religioso 

Duas meninas martirizadas pelo flagelo da seca residem no imaginário da fé de um 
pequeno município do Oeste Potiguar, Rodolfo Fernandes. Bento Honório cresceu ouvindo 
histórias de retirantes vagantes do sertão, com o tempo esses relatos foram mesclados as 
superstições e originaram lendas como a das Meninas das Covinhas. Décadas mais tarde, 
seu Bento é acometido de uma doença misteriosa, já desenganado pelos médicos, alega 
ter visto as Meninas das Covinhas e uma mulher retirando seus aparelhos e fazendo seu 
curativo, para as quais prometeu que se curado, construiria uma igreja no local da morte 
das meninas. Atualmente a Igreja das Covinhas recebe milhares de visitantes de diversas 
partes do Brasil, tornando-se símbolo cultural e religioso do município. 

15:20 Intervalo cultural         

15:35 Indócil Equinócio 
Cinese Grupo de 

Dança 
Contemporânea 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Escola da UERN - 
EdUCA 

3 Natal Juarez Moniz Dança 

 O espetáculo Indócil Equinócio propõe uma reflexão acerca das opressões sofridas pelas 
mulheres. Metaforiza equinócio para falar de mulheres tão distintas e singulares que 
juntas recebem o mesmo lampejo de luz que vem através do estímulo da dança. Luz 
transmutada em movimento. 

 

  



 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

17/09/2019 
Terça-feira 

08:00 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

08:05 O Auto do Boi Cambraia Fazendo Arte Escola Estadual 20 de Setembro 1 
Olho-d'Agua 

do Borges 
Maisy de Medeiros Freitas Drama popular 

O Auto do Boi Cambraia conta a tradicional história do Boi Calemba do Rio Grande do 
Norte, em que Mateus e Catirina protagonizam o drama da Morte do boi mais caro e 
preferido do grande fazendeiro. O drama popular se desenvolve a partir de cantigas e 
improvisos que conduzem ao final: Mateus vai preso? Paga o boi? Ou desfaz o que fez? 

09:00 
A Farra de Benedito na 
cidade de Pendências 

Grupo de Teatro 
Flor do Vale 

Escola Municipal Terezinha Justo 2 Pendências Max Kennedy Costa Souza 
Comédia 

Romântica 

A peça se passa na Cidade de Pendências, onde vive o Capitão João Redondo, Maria Bonita 
Redondo, Margarida e Cheiroso. Benedito, recém-chegado na cidade, se apaixona por 
Maria e está disposto a conquistar seu coração. Ela é noiva de Cheiroso e vive ignorando 
os sentimentos de Benedito. Numa grande artimanha Benedito passa Cheiroso para trás 
conquistando o coração de sua pretendida. Tudo num ambiente lúdico, de humor e muita 
música. 

09:50 Intervalo cultural         

10:05 
Folha em branco (conhecer, 

saber e agir). 
Tendências Escola Estadual Monsenhor Honório 2 Pendências 

João Batista Santiago de 
Morais 

Ficção/Comédia 

Folha em Branco é um espetáculo que ousa apresentar como todas as pessoas que fazem 
parte da sociedade possuem uma identidade cultural, e o nosso protagonista constrói sua 
identidade no decorrer das cenas, através do processo de socialização e vivências nas 
diversas interações sociais. Porém nem tudo são as mil maravilhas, o protagonista passa 
por uma “crise de identidade” decorrente de um amplo processo de mudanças ocorridos 
devido ao modismo. É proporcionado no decorrer do espetáculo um show de dança, 
música e poesia e uma viagem por diferentes tipos de pertenças culturais. 

 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

17/09/2019 
Terça-feira 

13:30 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

13:35 Filhos da Terra 
Cia de Teatro 

Estrelart's 
Escola Estadual Nádia Maria Câmara 2 Guamaré Maria Ivânia de Oliveira 

Musical, Drama e 
Romântico 

A História conta a vida do povo de Conceição (Guamaré) identificado pela sua fé, 
perpassando pelos seus rios, pesca, sal, petróleo, e os ventos da energia eólica, 
misturando elementos reais da cultura que marcam a identidade desse povo, como o seu 
artesanato, as feiras da cidade, o coco de roda, festejos da padroeira, a musica e a dança, 
cultura esta que traduzem a força de nossa população. E ao mesmo tempo misturando 
personagens fictícios como Luz, uma das personagens principais da nossa história, filha de 
família pobre da região, sua mãe é pescadora e seu pai um dos grandes cordelistas da 
região, que no passado foram obrigados a deixar a cidade, pois a família Petrono queria 
dominar as terras para expansão petróleo, mas os pescadores e artesãos da cidade 
queriam a valorização da pesca e da cultura visando o sustento de suas famílias e 
crescimento do turismo, porém a família Petrono não aceitou. Depois de muito tempo a 
família de Luz volta à cidade, pois a vida em salina está escassa, nesse contexto de volta, 
nasce o amor de Luz e Oscar, jovem que tem sua vida marcada nos festejos da padroeira 
da cidade. Mas a sua família não aceita o seu namoro, pois ele está prometido a Charlot 
dona de viveiro de camarão, o que não é empecilho para o amor dos dois, que tem como 
protetora a Virgem Nossa Senhora da Conceição. 

14:30 As faces do nosso povo CIA Teatral MMS Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva 2 Guamaré 
Marta Regina Martins de 

Sena 
Relato 

 A peça retrata a história de um povo brasileiro, cercado pela diversidade de suas histórias 
e culturas. Uma diversidade cheia de cores, fisionomia, tradições e costumes, que define a 
riqueza e a pobreza da população que o ocupa o território. Sendo assim adaptamos alguns 
desses costumes trazendo para nossa realidade, relatando fatos vividos do distrito de 
“Baixa do meio”, que pertence a cidade Guamaré RN. Na história teremos um jovem 
pescador e narrador de cordel, que trás a identidade de um povo humilde com historias 
interessantes e irreverentes, que aconteceu no passado e acontece até os dias atuais. As 
faces do nosso povo trás para o palco, drama, comédia e suspense. 

15:10 5inco vidas de Mulher 
CIATEC - Companhia 

de Arte, Teatro e 
Cultura 

Escola Estadual Sebastião Gomes de Oliveira 1 Apodi 
José Givanildo de Morais 

Pinheiro 
Drama, ficção 

Um espírito em busca de felicidade migra por cinco vidas, encarando a dura realidade de 
quem convive com o machismo enraizado na sociedade. Passando pela Índia, Sertão 
paraibano, Terreiros da Bahia, Favelas do Rio e interior de São Paulo é clara a fragilidade 
social quando o assunto é respeito e igualdade dos sexos. Uma dura realidade vivenciada 
por muitas e que ainda é vista como normal. 

16:00 Uma princesa negra Escola de artes Escola de Artes De Mossoró 1 Mossoró Luciana Duarte da Silva Teatro infantil 

Uma Princesa Negra, texto de Odailta Alves revela de forma lúdica e brincante o racismo. 
Toda história é recheada por cantigas e brincadeiras de roda que conduzem a uma 
reflexão de respeito, igualdade e identidade. Essa obra prima, é recheada com fragmentos 
do escritor Marcus Venícius e do cordelista Antônio Francisco. Vamos brincar? 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

18/09/2019 
Quarta-feira 

08:00 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

08:05 O operário em construção Grupo de Teatro 
Aluízio Azevedo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do 
Ceará, Campus Tabuleiro do Norte 

1 Tabuleiro do 
Norte - CE 

Clara Bezerra Nunes 
Barros 

Drama A peça “O Operário em Construção” baseado no poema de Vinícius de Moraes, retrata o 
trabalho como elemento essencial da vida humana, bem como mostra a transição do 
operário do estado de alienação para tomada de consciência. O diálogo entre a classe 
burguesa e classe trabalhadora denota inquietação própria de quem reflete sobre sua 
realidade. A dialética apresentada entre “liberdade” e “escravidão” reflete o poder 
ideológico inerente ao capitalismo. Através de expressão corpórea o elenco sinaliza os 
movimentos repetitivos e alienantes do chão de fábrica, ao som da música “Vida de 
operário” de Patu Fu. Um breve vídeo traz imagens do elenco em obra de construção, 
relato e recorte de jornal sobre as conquistas trabalhistas no Brasil e reflexão da proposta 
de reforma da previdência 2019. Reformar? A quem interessa? A produção terá como 
fundo musical “Apesar de você” de Chico Buarque de Holanda e o poema “E agora José?” 
de Carlos Drummond de Andrade, musicado por Silvania dos Santos. A Peça encerra com o 
grupo de teatro cantando “E agora José?” O operário retratado por Vinícius conclama o 
proletariado a tomada de consciência. O autor nos lembra da célebre frase de Karl Marx: 
“Proletário de todo mundo, uni-vos.” A peça ao se apropriar das obras citadas, busca 
retratar a coletividade, mas precisamente do Brasil, que sofre a mesma alienação 
retratada no poema que deu base ao referido espetáculo. 

09:00 Um cordel para Zefa Os pequeninos da 
arte 

Escola Municipal Luiz Moreira da Silva 2 Alto do 
Rodrigues 

Jozilene de Menezes 
Dantas 

Drama/comédia Um Cordel para Dona Zefa é uma comédia com um pouco de drama, que retrata a história 
de uma mulher simples, analfabeta que mora na roça e é apaixonada por literatura de 
cordel. Através da escuta de diferentes cordéis, tornou-se uma curandeira renomada 
capaz de realizar a cura a todos que a procurassem sem fins lucrativos, necessitando 
apenas que fosse mantido a tradição das leituras de cordel na sua vida, pois a escuta do 
cordel era motivo de inspiração para a realização e efeito de suas curas.Com o passar dos 
anos Dona Zefa começa a sentir falta dessas escutas de cordéis, o que a leva a sentir-se 
triste, desmotivada, chegando a desistir de sua missão de curandeira, ocasionando um 
grande reboliço e conflito na roça. 

09:50 Intervalo cultural         

10:05 Minha cor é minha raiz EMFOMARTE Escola Municipal Francisco de Oliveira Melo 2 Alto do 
Rodrigues 

Talita da Silva Rocha Drama Será retratado um drama baseado em fatos reais, onde faremos um resgate histórico 
cultural das memórias herdadas da raça negra que lutaram, e reexistiram ao preconceito, 
e descriminação. A história acontecerá em uma cidade histórica onde retrataremos o 
sofrimento, dor e violência sofridas pelos povos afrodescendentes, enfatizaremos também 
uma discussão acerca dos costumes, tradições, ritos, e crenças religiosas, pertencentes a 
cultura brasileira. Nosso intuito com esse enredo é mostrar a importância e 
reconhecimento da cultura afrodescendente oprimida e marginalizada no decorrer da 
nossa história para que seja preservada sua memória como patrimônio cultural do Brasil 
sendo protegida em nome das futuras gerações. Dessa forma, estudar os costumes e 
tradições da raça negra é reconhecer a nós mesmos, e ao nosso povo. É compreender a 
nossa realidade e a pluralidade de hábitos que reflete na dança, nos instrumentos 
musicais, nas festas, nas religiões, nas artes, brincadeiras e nos mitos. 

 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

18/09/2019 
Quarta-feira 

 

13:30 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

13:35 
Grito resistência: nordeste 

voz e vivência 
Escolha d'Art 

Centro Estadual de Educação Profissional Técnico e Integral Professora 
Maria Rodrigues Gonçalves 

2 
Alto do 

Rodrigues 
Maria Ana Paula da Silva Comédia 

O espetáculo pretende mostrar em forma de cordel como se deu a formação do povo 
nordestino, suas tradições religiosas, festivas, as lutas travadas; desde a formação (lidando 
com a disciplina de história), até as lutas atuais, buscando aporte em sociologia e filosofia. 

14:15 
Uma viagem pelo meu 

nordeste 
Educação em cena Escola Municipal Expedicionário Arlindo Martins 2 

Alto do 
Rodrigues 

Francisco Bruno Silva 
Dantas 

Drama/comédia 

Um casal de turistas, Ted e Any (Brasileiros), decidem ir conhecer o Nordeste e contratam 
um guia (Matuto) para conduzi-los nessa viagem, porém o casal está cheio de preconceitos 
com a região nordeste. O turista (matuto) vai ter a difícil tarefa de fazer o casal mudar de 
opinião, para isso ele vai apresentar o que tem de melhor no Nordeste e em cada estado, 
fazendo uma valorização da nossa cultura e tradições. 

14:45 Brinquedo de Amor Cia Rei 
Instituto Federal do Rio grande do Norte Campus Natal Cidade Alta - 

Unidade Rocas 
3 Natal 

Surama Sulamita 
Rodrigues de Lemos 

Comédia musical 

Rafa é um jovem ator que adentra um grupo de teatro em meio a um turbilhão de 
emoções trazidas por um importante Festival que se aproxima e ainda sim, terá que se 
dividir entre a vida profissional e a amorosa, pois o romântico rapaz finda se apaixonando 
pela principal atriz da Cia.  

15:35 E tome cascudo! 
CIA Estopim de 

teatro 
Escola Municipal Professora Celina Guimarães Viana 1 Mossoró Alexandre Neves de Melo Infanto-juvenil 

Antônio, Ritinha e Patativa encontram um gênio dentro de um côco. Fazem seus pedidos 
que, aparentemente, não são atendidos conforme seus desejos. Isso os leva a viver uma 
aventura, conhecendo Câmara Cascudo e, de quebra, o país de Menemebê (Movimento 
Nacional pela Mediocrização do Brasil), o lugar obscuro da pseudo-cultura. A partir daí, 
têm uma missão de levar a luz do conhecimento dos “imortais” e salvar àquele mundo de 
um futuro infeliz. Um texto que resgata as tradições e valoriza a cultura do povo. 

 

 

 

 



 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

19/09/2019 
Quinta-feira 

08:00 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

08:05 Senhores do sertão GEDAC Escola Estadual Jerônimo Rosado 1 Mossoró 
Francione Ferreira da 

Silva 
Musical 

Texto adaptado das composições cantadas por Luiz Gonzaga, ícone da cultura nordestina e 
patrimônio cultural brasileira, retrata a saga do nordestino na cidade grande e sua 
esperança de voltar a sua terra natal. O texto foi construído de forma dinâmica e criativa 
proporcionando uma reflexão/ação da temática abordada, utilizando-se de letras de 
musicas que se alternam entre falas e cantos (dubladas e/ou cantadas pelos próprios 
personagens e figurantes). Essa história encantara ao público de qualquer faixa etária, com 
cenas que remetem ao cotidiano nordestino, além da poesia dos versos e arranjos 
musicais, em uma linguagem de fácil compreensão. 

09:00 
No passado, no presente e 

no porvir 
CIA aqui tem arte Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel 2 

Alto do 
Rodrigues 

Roberto Dantas Junior Drama 

Diferente dos desenhos, nossa Alice não é aquela garota boba que segue um coelho 
falante. Alice está moderna, consumida pela tecnologia. Para ela, viver uma época que 
estar fora da tecnologia, é estar fora do mundo. Mas Alice continua com sua curiosidade 
demasiada e é esse fator que a leva conhecer um casarão. Durante a trama ela ver um 
senhor barbudo e sem perceber ele é o seu guia e fruto de sua imaginação. Alice viaja no 
passado do Alto do Rodrigues e te convida a viajar com ela. 

09:50 Intervalo cultural         

10:05 
Os 7 Pecados Ambientais & 

Os 7 Constituintes 
Clarearte Escola Estadual Professora Clara Tetéo 2 Macau 

Brena Maria da Rocha 
Silva 

Comédia 

O espetáculo “Os 7 Pecados Ambientais & Os 7 Constituintes” acontece em três 
momentos. Primeiro, “Os 7 Pecados Ambientais”, uma peça escrita por nossos alunos ano 
passado que conta com apenas três personagens, entre eles duas bonecas de mamulengo. 
A peça contém sete cenas de situações infelizmente comuns no cotidiano, que causam 
impacto ambiental negativo. Em seguida, grande parte do elenco apresenta uma dança 
acompanhada por dois violões, e a temática sempre gira em torno da preservação 
ambiental. E para finalizar, contamos com um cordel do mossoroense Antônio Francisco, 
“Os sete constituintes ou Os bichos tinham razão”. Durante toda apresentação, as bonecas 
permanecem em cena “assistindo” o espetáculo, que tem como principal objetivo 
conscientizar sobre os impactos ambientais e uma necessária intervenção. 

 

DATA HORA ESPETÁCULO GRUPO ESCOLA POLO CIDADE COORD. ARTÍSTICO GÊNERO SINOPSE 

19/09/2019 
Quinta-feira 

13:30 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

13:35 Povo da Cobra 
Grupo de Teatro 

Sonhos 
Escola Estadual Manoel Noberto 3 Parelhas 

Matheus Giannini Caldas 
Dantas 

Comédia 

Quem nunca ouviu a expressão popular “fala mais que o povo da cobra”? O espetáculo 
fala justamente sobre a origem de um lugar, no interior do estado do Rio Grande do Norte, 
localizado no Seridó, município de Parelhas. A linguagem utilizada para resgatar essas 
histórias e estórias do seu povoado é a comédia. “Cobra”, “Povoado Santo Antônio da 
Cobra” ou “Povoado Santo Antônio do Rio da Cobra” é o divertido dilema que personagens 
folclóricos locais encontram para discutir e encontra sua cultura cheia de irreverência e 
superstição. Local esse que é nomeado como o maior carnaval rural do Brasil e que tem 
um idioma Cobrês de falar. 

14:30 Receita Cultural Despertarte Escola Estadual Monsenhor Amâncio Ramalho 3 Parelhas 
Matheus Giannini Caldas 

Dantas 
Drama/comédia 

O espetáculo do grupo “Despertarte” intitulado “Receita Cultural” busca criticar a violência 
contra mulher, utilizando algumas mulheres citadas nas músicas brasileiras, para 
problematizar a cultura negativa e apresentando uma nova representação da mulher na 
sociedade, livre de opressão, com autonomia, respeito e sabendo o seu valor igualitário. 
Ou seja, temos que reduzir a violência e desconstruir a visão acomodada que a sociedade 
tem em relação ao “calar” diante de agressões. E consequentemente, desconstruído dito 
popular que reforça a mulher como objeto do homem (lugar de mulher e na cozinha) e a 
omissão diante das agressões (briga de marido e mulher ninguém mete a colher). 

15:25 
Severino, a raiz de um 

nordestino 
Nova geração Escola Estadual Educandário Professor Paulo Freire 1 Mossoró 

Andressa Karline de Lima 
Maia e Noronha 

Drama 

A peça se passa em Lagoa das pedras, que passa por um período de seca severa. Diante da 
situação Severino um nordestino batalhador decide ir para uma cidade grande em busca 
de melhores condições de vida, principalmente porque sua mulher está grávida do seu 
primeiro filho. No caminho Severino encontra um enterro e conhece os primeiros trechos 
de um dos poemas de Antônio Francisco, “a casa onde a fome mora”, recitado por um dos 
participantes do enterro. Chegando à cidade grande, ele busca trabalho para ter como 
ajudar sua família. Quando a chuva volta para Lagoa das pedras, Severino bate junto com 
ela de volta a sua terra, encontrando sua filhinha que entusiasmada pela paixonite 
adolescente se mete na maior confusão e se ver obrigada por Severino em um casamento 
para lá de engraçado e que mostra um trechinho do espetáculo chuva de bala no país de 
Mossoró – patrimônio Cultural do povo mossoroense. 

16:00 

Um sonho de criança: o 
encontro do boi de reis do 
trangola com o Pastoril da 

Mina Brejuí 

TCMOv'Art Escola Municipal Professora Trindade Campelo 3 Currais Novos Allan de Sousa Félix Drama épico 

Nosso espetáculo conta uma linda história de uma criança que sonha viver a cultura de 
antigamente, onde em nossa região o Pastoril e o boi de reis do Trangola, voltavam a 
serem festas e grandes manifestações culturais em um encontro marcante dos dois 
elementos. O Pastoril da mina brejuí e o boi de reis do trangola são manifestações muito 
ricas e foram vividas intensamente em nossa região. Visando a valorização do nosso 
patrimônio e nossa identidade cultural, que tem como seu ponto mais forte a dança, 
fizemos uma pequena adaptação de todo esse encanto para o teatro, mas em perder o 
tradicionalismo e a originalidade do enredo. Então, viajem conosco para esse lindo 
encontro de dedicação e amor pela nossa cultura seridoense. 
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08:00 Abertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

08:05 Sal: o ouro branco Potiguar 
FANATicos da 

Química 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FANAT 1 Mossoró 

Anne Gabriella Dias 
Santos/ Luiz Di Souza/ 

Keurison Figueredo 
Magalhões 

Comédia 

A peça trata da história do sal, seu contexto histórico, processo de produção e a química 
do sal. A história se passa em uma cidade de interior do Rio Grande do Norte, em que um 
contador de histórias vai contar sua versão a respeito da história do sal para um 
pesquisador viajante. A peça trabalha o contexto regional e também dá ênfase a cultura 
do cordel e músicas regionais. 

09:00 
Ou o Brasil acaba com a 

“saúva”, ou a “saúva” acaba 
com o Brasil 

Cineatro 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Avançado de 

Patu 
1 Patu 

Antônio Wendel e Conde 
Suassuna 

Tragicomédia 

Policarpo Quaresma se preocupa com seu estado enquanto cidadão brasileiro e como 
deve ser um verdadeiro patriota. Então, decide ir à Câmara dos Deputados defender seus 
ideais de brasilidade, a partir do projeto de instituir de fato uma língua brasileira, já que a 
língua oficial brasileira é a Língua portuguesa. Contudo, é tratado com desdém pelo 
Doutor Maia e o escriturário Dias e outros congressistas. Inconformado, Quaresma muda-
se para um sítio “Sossego” e põe em prática seu modo de vida tipicamente brasileiro 
vivendo exclusivamente da terra, em que o objetivo de apresentar um projeto que valorize 
de fato a agricultura brasileira. Porém, seu plano não dá certo, porque as formigas são as 
pragas que destroem o sítio sossego. Policarpo perde o sítio e lamenta juntamente com 
Olga e o caseiro Anastácio. Vai para casa de Olga se lamentar. Pouco tempo depois, é 
internado como “louco”. Lá, isolado e com os “novos” colegas, Policarpo Quaresma renova 
suas ideias e decide lutar pelo Brasil na Revolta da Armada. Então, convida os colegas que 
estão no hospício. Doutora Bete, médica responsável pelo hospício é incentivado a 
articular um golpe juntamente com o governante do país, o Sr. Messias e romo, 
comandante do exército Romo. Dessa forma, Quaresma é executado, juntamente com os 
colegas do hospício, entre eles, a tenente Crazy, colocada no hospital psiquiatra por ir 
contra as normas de Romo no passado. Neste último momento do espetáculo, a 
personagem principal reflete sobre toda sua trajetória, indagando-se ter valido a pena ou 
não a luta por uma pátria. Olga lamenta a morte do confidente e os outros comemoram. 

09:50 
Esquete 

A travessia, a ponte e a 
margem do rio 

Cultura em 
Movimento 

Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel 1 Mossoró Francisca Lenilda da Silva Cenopoesia 

 Trás as recordações e narrativas dos moradores de uma comunidade ribeirinha, que viram 
com a passagem do tempo, seus patrimônios materiais, imateriais e naturais perderem-se 
na poeira do tempo. Os personagens têm arquétipos de pessoas comuns e cultivam na 
memoria as lembranças dos lagos e lagoas, rios, açudes, da região, açudes e brincadeiras 
de rodas, contação de historias nas noites de Lua cheia e saudosa ponte de ferro, onde nas 
noites de lua cheia, os casais se encontravam para namorar. 

10:05 O cortiço Encata'rte Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel 1 Mossoró 
José Américo Ferreira de 

Oliveira 
Romance 

O Cortiço é um romance naturalista escrito por Aluísio Azevedo em 1890. É uma obra que 
aborda duas importantes realidades sociais do final do século XIX - a camada pobre dos 
cortiços e a pequena burguesia dos sobrados. É focada numa habitação coletiva, o cortiço 
São Romão, retratando o cotidiano de seus moradores, suas lutas diárias pela 
sobrevivência. Centra-se também na ascensão social de João Romão, o proprietário, um 
ganancioso comerciante imigrante português disposto a tudo para enriquecer e subir na 
vida. 

 

 


