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O Festuern 2014 chega a sua décima edição.  Este ano o festival  faz uma 
homenagem  ao  dramaturgo,  teatrólogo  e  Professor  Ariano  Suassuna.  Seu 
nome foi escolhido frente às diversas atividades em defesa do teatro brasileiro 
e  da  construção de uma estética  artística  própria.  “A homenagem a Ariano 
Suassuna estava definida antes mesmo do seu falecimento. Queríamos dar um 
foco regional, até por se tratar da décima edição do evento. Então escolhemos 
Ariano por  ser  Nordestino,  escritor,  Professor  e  dramaturgo”,  afirma Nonato 
Santos, Coordenador artístico do evento. 

Além  das  apresentações  artísticas,  o  evento  está  oferecendo  o  curso  de 
formação  continuada  para  os  grupos  escolares,  potencializando  o  trabalho 
interdisciplinar  do  teatro  às  atividades  didáticas  realizadas  na  escola.  No 
Festuern 2014 trinta escolas estarão participando do evento. Além de Mossoró, 
os Municípios de Areia Branca, Patu, Pendências, São Gonçalo do Amarante, 
Apodi, Barcelona, Currais Novos, Lajes, Alto do Rodrigues, Guamaré, Macau e 
Pau dos Ferros serão representados no festival.  

“Esse ano as  escolas  não precisaram concorrer  entre  sí  para  participar  do 
evento. Elas fizeram a inscrição e algumas foram convidadas, possibilitando 
uma maior participação”, explica o Coordenador. O Festuern é um dos maiores 
eventos regionais de teatro, instigando a comunidade a estudar e praticar a 
cultura, em especial a do teatro. 

O festival conta com importante participação das escolas da rede pública. “É 
um  evento  muito  importante  para  as  escolas,  mantém  vivo  o  diálogo  da 
Universidade com a comunidade em geral, mais próximo com as escolas, pois 
participam  diretamente,  porém  é  um  evento  aberto  ao  público  em  geral”, 
Conclui Nonato Santos, Coordenador artístico do Festuern. A décima edição do 
evento acontece de 13 a 20 de outubro de 2014, nos períodos da tarde e noite, 
a entrada é apenas 1 kg de alimento não perecível e o evento acontecerá no 
teatro Municipal Dix-Xuit-Rosado. 

O Festuern  2014  é  um  evento  patrocinado  pela  Petrobrás,  através  da  lei 
estadual  de incentivo a cultura, a lei  câmara Cascudo e, pela secretaria de 
educação do Estado, com apoio da Prefeitura Municipal de Mossoró e TCM (Tv 
cabo Mossoró).  


