
RESUMO ESPETÁCULOS

Peça: Joaquim e Joaquina
Grupo Teatral Tcharan
Cidade: Osório-RS
Categoria: Infantil
Classificação: 6 anos
Data: 23/11/2019
Horário: 19h30min
Duração:  40min
Festival de Teatro de Arroio dos Ratos

Sinopse:  Era  uma  vez,  aqui  mesmo,  no
nosso mundo, Josefa, Josefina, Joaquim e
Joaquina.  Um  grupo  de  clowns  que
decidiram  se  unir  profissionalmente  (ou
nem tanto) para contar a história de amor e
ódio  de  Joaquim e  Joaquina!  Joaquina  é  explosiva,  tem personalidade  forte  e  muito
preguiçosa, já Joaquim não se envolve em briga e faz de tudo para agradar os outros.
Enquanto Josefa e Josefina trabalham com maestria (ou nem tanto, de novo) na parte
técnica, Joaquim e Joaquina provam em cena o que todos já sabem: que os opostos se
atraem.

Peça: A Droga da Obediência
Grupo Oficina de Teatro de Santiago
Cidade: Santiago - RS
Categoria: Infantil
Classificação: Livre
Data: 24/11/2019
Horário: 15h
Duração: 55min
Festival de Teatro de Santiago

Sinopse: A DROGA DA OBEDIÊNCIA é uma adaptação teatral da obra literária homônima
do escritor Pedro Bandeira. Na escola Elite, um grupo de amigos forma uma sociedade
secreta, Os Karas. Ao mesmo tempo em que um novo membro entra no grupo, os amigos
estão empenhados em resolver um grande mistério que ocorre na cidade: o repentino e
inexplicável  sumiço de estudantes.  A DROGA DA OBEDIÊNCIA tem direção de Pablo
Fernando  Damian  e  faz  parte  do  projeto  Oficininha  de  Teatro,  que  tem  o  apoio  da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Santiago, e o patrocínio do
Centro Empresarial  de Santiago e do Sicredi Vale do Jaguari,  através do Ação Social
2019.



Peça: GRITOS
Grupo Teatral Sincrônicos
Cidade: Erechim - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 16 anos
Data: 24/11/2019
Horário: 19h30min
Duração: 50min
Festival de Teatro de Erechim – Âmbito Regional

Sinopse:“Um grito: A grande força exercida sobre
as cordas vocais. Um grito: O medo, a indignação,
a revolta,  a  revolução.  Um grito:  O silêncio.  No
palco, expressão de uma sociedade que silenciada, pede pela chance de ser ouvida, e se
não as fazem, grita.”

Peça: Bem Me Quer Mal me Quer – No
Embalo dos Anos 50
Grupo Cia Actuare
Cidade: Santo Ângelo - RS
Categoria: Infantil
Classificação: 8 Anos
Data: 25/11/2019
Horário: 9h30min
Duração: 45 min
Festival Cena Viva – Santa Rosa

Sinopse: O espetáculo no qual retrata alguns
enredos vividos por um grupo de quatro amigos, surge assim a doce e autoritária Rutinha,
a qual vive um dilema, a conquista do primeiro amor este não correspondido por Rafael,
em contrapartida ela luta com todas as suas forças para que o “Rafinha” tenha todos os
olhares direcionados a ela e assim juntos os dois possam ser o “Rei a Rainha” do baile!
Durante  o  cotidiano infantil,  as  personagens evidenciam temas que influem nas suas
escolhas durante a infância, a descoberta do primeiro amor (este mesmo que inocente)
visto de várias formas.
A formação de valores e conceitos ficam evidentes nas falas e ações dos personagens.
A  peça  une  música,  coreografias  e  interpretação.  Com  figurinos  deslumbrantes,
maquiagem linda, com músicas clássicas do Rock dos anos 50 e 60 e coreografias da
época.



ABERTURA OFICIAL – 25/11/2019 - 14h

Peça: Astronautas – Uma Aventura no
Espaço
Grupo Teatral Selenita
Cidade: Maximiliano de Almeida - RS
Categoria: Infantil
Classificação: Livre
Data: 25/11/2019
Horário: 14h 
Duração: 50 min
Festival de Teatro de Erechim – Âmbito
Regional

Sinopse:  Há  muitos  anos  o  ser  humano
sonha  em  desbravar  o  universo,  em
conhecer os seus segredos e mistérios. Afinal, há vida em outros planetas? O que há
além do que os olhos podem ver? Uma missão é enviada para explorar um planeta muito
distante  da  terra.  Dois  estudiosos  são  escolhidos  para  uma viagem de  exploração  e
estudos. O que eles não esperavam é que algo desse errado na aterrissagem da nave. E
quantas aventuras os esperavam nesse planetoide desconhecido. Jessy e Professor são
os aventureiros em um território desconhecido e tentando voltar para casa, ou seja, para a
terra. E nessa empreitada, encontrarão algo inesperado e desconhecido. 

Peça:  OLGA
Formato Arena  limite  de  público  –  60
pessoas
Grupo: ArtisticaMente
Cidade: Canela - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 14 anos
Data: 25/11/19
Horário: 19h30min
Duração: 50min
Festival de Teatro de Arroio dos Ratos

Sinopse:  A  peça  apresenta  a  última  noite  de  Olga  Benário  Prestes,  antes  de  ser
executada na câmara de gás de um campo de concentração. Muitas lembranças surgem,
deixando a emoção tomar conta.



Peça: Lua de Renda
Grupo: Cia Teatral Era uma Vez
Cidade: Rio Grande - RS
Categoria: Infantil
Classificação: 7 Anos
Data: 26/11/2019
Horário:9h30min
Duração: 50 min
Festival de Teatro de Itaqui

Sinopse: Elzinha, uma grande costureira,
sente-se sozinha e gostaria muito de ter
um amor em sua vida, mas não percebe
Seu Alcides,  o vendedor de aviamentos
que é apaixonado por ela. Elzinha entrega uma renda para a lua e dela ganha um favor,
agora tudo que ela quiser, ela pode costurar. Ao perceber isso, Elzinha costura um noivo
perfeito, mas aos poucos esse noivo perfeito vai mostrando quem é de verdade.

Peça: O Pássaro Azul
Coletivo de Teatro A tá, né?
Cidade: Pelotas - RS
Categoria: Infantil
Classificação: Livre
Data: 26/11/2019
Horário:14h
Duração: 55 min
Festival Cena Livre – Uruguaiana

Sinopse: O Pássaro Azul é uma dramaturgia de
Maurice Maeterlinck, dramaturgo belga, escrita
em 1903, e faz parte da Escola Simbolista. A
peça conta a jornada de duas crianças, Tiltil e Mitil, em busca do Pássaro Azul, que é o 
segredo da felicidade de todos os homens. Eles percorrem lugares mágicos e fantasiosos 
e encontram seres de todos os tipos no seu trajeto. A peça, em suma, é uma lição de 
perseverança, coragem e determinação.



Peça: Cartão Postal
Grupo: Coletivo MeiaOito
Categoria: Adulto
Classificação:  12 anos
Data: 26/11/19 
Horário: 19h30min
Duração: 1h20min
Festival de Teatro de Santo Ângelo

Sinopse:  Cartão  Postal,  da  obra  de  Julia
Spadaccini, retrata cinco personagens em crise
com o mundo moderno, que lutam cada um à sua maneira contra a solidão, e que, ao
verem suas vidas entrelaçadas pelo acaso, procuram encontrar formas de lidar com a
incomunicabilidade e a insatisfação que pesam sobre suas relações.

Peça: A lenda do Negrinho do Pastoreio
Grupo de Teatro eu Teatro, Tu Teatras?
Cidade: Uruguaiana - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 14 anos
Data: 27/11/2019
Horário: 9h30min
Duração: 45 min
Festival de Teatro de Santiago

Sinopse:  A maior  e  mais  famosa  Lenda  do  Sul  do  país
conta que um menino negro, sem pai  nem mãe, morava
numa  Estância  onde  havia  um  estancieiro  muito  rico  e
malvado, dono de um tesouro incalculável. O menino, apos
perder  a  corrida  da  cancha  reta,  vai  para  o  pastoreio,
invocando a sua sorte a Nossa Senhora para que ano leve
as relhadas no Lombo.



Peça:  Diário Inexistente
Grupo: Grupo Pegamôt
Cidade: Harmonia - RS
Categoria: Infantil
Classificação: 8 anos
Data: 27/11/2019
Horário: 14h
Duração: 40min
Festival de Teatro Gravataí

Sinopse:  Nina,  ao  completar  seu  décimo
segundo aniversário, ganha de sua avó um diário, assim como todas as meninas de sua
família.  Ao  invés  de  escrever  sobre  sua  vida,  Nina  utiliza  este  diário  para  escrever
historias que ela mesma cria. Este diário ganha forma através dos personagens criados,
que movidos por um acontecimento real da vida de Nina acabam por ficar cara a cara
com ela.

Peça: Mata Teu Pai
Coletivo Pyton
Cidade: Porto Alegre - RS
Categoria: Adulto
Classificação: Livre
Data: 27/11/2019
Horário: 16h
Duração: 45 min
Festival do Vale do Paranahana –
Rolante
Local: Praça Prefeito Jayme Lago 
(em caso de chuva a apresentação
acontecerá na Escola de Belas Artes)

Sinopse: Quais fronteiras impedem que gozemos da vida? Olha pra mim. Como conseguir
sobreviver em meio a tantas fronteiras? Muda essa história. A terra é de quem não tem a
terra. Para de achar que a gente é um destino, muda essa história! Há muitas bombas
estourando pelo mundo e se precisar falaremos de novo, e de novo, e de novo. Da raiva
coletiva à criação de um novo mar. Sem lama nem fronteiras. 



Peça: Filhas do Sal
Formato Arena limite de público – 60
pessoas
Grupo “Foi o Que Eu Disse”
Cidade: Harmonia - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 14 anos
Data: 27/11/19
Horário: 20h
Duração: 40min
Festival de Teatro de Osório

Sinopse:Mulheres  protagonistas  de  suas
histórias. Sonhadoras e castigadas por isso, mulheres que lutam e que nos ajudam a
sobreviver.  Personagens  intensas,  tão  pouco  comportadas,  mas  enjauladas,  elas  nos
mostram suas fragilidades e sobre elas sua força feminina. Cinco mulheres e um corpo
misterioso trincado pela areia da praia. Cinco mulheres reunidas pela dor. A dor de seus
corpos  violados.  A dor  dos  filhos  carregados  pelo  mar.  A dor  da  saudade  da  vida
pregressa. A dor que esquarteja as filhas do sal. 

Peça: O Pequeno Príncipe
Cia de Teatro Metamorfose Cênica
Cidade: Santo Amaro da Imperatriz - SC
Categoria: Infantil
Classificação: Livre
Data: 28/11/2019
Horário:9h30min
Duração: 55 min
Festival de Teatro de Santo Ângelo

Sinopse: Um piloto cai com seu avião no deserto e
ali encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter
vindo de um pequeno planeta distante. Ao ouvir as
aventuras do Pequeno Príncipe, o protagonista vai
percebendo como as pessoas deixam de dar valor
às pequenas coisas da vida conforme vão
crescendo.



Peça: Dom Quixote
Grupo: Loucos de Palco
Cidade: Santa Rosa - RS
Categoria: Infantil
Classificação: Livre
Data: 28/11/2019
Horário:14h
Duração: 45min
Festival de Rosário do Sul

Sinopse: É a história de um homem que de
tanto  ler  histórias  de  cavalarias  um  dia
pega o elmo velho de seu bisavô e sai pelo
mundo  na  esperança  de  vivê-las.  Dom
Quixote é um espetáculo que fala de sonhos e da importância de se acreditar neles,
encarar os gigantes e moinhos de vento dos nossos dias sempre com sorriso em busca
de um mundo melhor

Peça: UNA DE CULPAS
Grupo: Estudio Teatro
Cidade: Corrientes - Argentina
Formato Arena limite de público – 60 pessoas
Categoria: Adulto
Classificação: 14 anos
Data: 28/11/19
Horário: 19h30min
Duração: 50min
Festival Cena Livre – Uruguaiana

Sinopse: “Una sombra busca desesperadamente
algo, parece una mujer... sí lo es. Su corazón
agitado parece estallar. Su corazón se desgarra
con cada paso. Las lágrimas, las lágrimas le invaden los ojos, es un sentimiento intenso, 
tanto como solamente lo puede ser el amor... o el odio…”



Peça: Dois Perdidos Numa Noite Suja
Grupo Loucos de Palco
Cidade: Santa Rosa - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 16 anos
Data: 28/11/2019
Horário: 21h30min
Duração: 75min
Festival de Teatro de Gravataí

Sinopse: Tonho e Paco dividem um quarto no
subúrbio  de  uma  cidade  grande,  cada  um
com seus sonhos e pretensões, porém, em
uma jogada de sorte do destino a vida de ambos mudará. IMPIEDOSO, CRUEL E ANTI-
ROMÂNTICO onde o egoísmo do ser humano é o conflito pra essa tragédia que leva a
assinatura do grande dramaturgo brasileiro Plínio Marcos.

Peça: O Ferreiro e a Morte
Grupo Cena Viva
Cidade: Santa Rosa - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 14 anos
Data: 29/11/2019
Horário: 9h30min
Duração: 60 min
Festival Teatro de Rosário do Sul

Sinopse: Miséria, um pobre gaúcho, é
agraciado por Jesus cristo, em uma
passagem sua pela terra, com três desejos, que embora simples e despretensiosos trará 
maior confusão nos reinos do inferno, céu e muito mais na terra.



Peça: Vida Seca
Local: Estação Cidadania - Cultura
Cia Etc I Tal Manipuladora de Formas
Cidade: Navegantes - SC
Categoria: Infantil
Classificação: 8 anos
Data: 29/11/19
Horário: 14h
Duração: 35min
Festival do Vale do Paranahana – Rolante

Sinopse:  LIVREMENTE  INSPIRADA  NA  OBRA  "VIDAS  SECAS"  DE  GRACILIANO
RAMOS E NA PINTURA "RETIRANTES" DE CANDIDO PORTINARI, A CIA. ETC I TAL,
EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 20 ANOS DE CARREIRA, APRESENTA "VIDA SECA".
O  ESPETÁCULO,  COM  A  TÉCNICA  TRADICIONAL  DE  BONECOS  DE  LUVA,
APRESENTA PERSONAGENS ABALADOS PELA SECA, OBRIGADOS A MIGRAR EM
BUSCA DE ÁGUA. PERSONAGENS EMBLEMÁTICAS DO IMAGINÁRIO BRASILEIRO
TEM  QUE  LIDAR  COM  A FOME  E  A OPRESSÃO,  FAZENDO  GIRAR  A RODA DA
HISTÓRIA. E ENTÃO, TUDO RECOMEÇA

Peça: Os Sete Gatinhos
Cia Retalhos de Teatro
Cidade: Santa Maria - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 18 anos
Data: 29/11/2019
Horário: 19h30min
Duração: 1h20min
Festival Cena Viva – Santa Rosa

Sinopse:  Uma  família.  O  pai,  um
contínuo  da  Câmara  de  Deputados.  A
mãe, uma dona de casa submissa. As quatro filhas mais velhas, fatalistas e sem sorte no
amor. A caçula, vive como uma "Santa de Vitral" em um colégio interno. Suas máscaras
caem quando um grande segredo é revelado.



Peça: Teima Filho, Teima que dá 
GET  –  Grupo  de  Estudos  Teatrais  de
Gravataí
Cidade: Gravataí - RS
Categoria: Adulto
Classificação: 12 anos
Data: 3011/2019
Horário: 9h30min
Duração: 50min
Festival de Teatro de Itaqui

Sinopse:  Nas  entranhas  que  lhe  apertam,
como em um ventre seco, Severino sente o
gosto amargo de uma terra de poucos donos. Onde nem mesmo a chuva arrisca, ali,
sentar morada. Uma terra que queima, arde, sufoca. Onde o homem vira bicho e o bicho
vira homem, e sendo um só, se entrelaçam em um único passo que se desfaz na poeira
agreste de uma vida severina que teima em continuar.  Livremente inspirado nas obras de
João Cabral de Melo Neto e Graciliano Ramos, o Grupo de Estudos Teatrais de Gravataí
traz à cena um espetáculo instigante e questionador, em uma abordagem política social,
de forma contemporânea, poética e performática.

PREMIAÇÃO
Dia 30/11/2019
Horário: 17h

A programação do evento pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. 

ACESSO GRATUITO
As senhas de entrada serão distribuídas na portaria do Centro Cultural, 30 minutos antes
de cada apresentação, conforme a capacidade do teatro. 
Escolas podem realizar agendamento prévio na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Turismo, conforme a capacidade do teatro. 

INFORMAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO DAS PEÇAS
O conteúdo exibido pelas pelas teatrais inscritas no Festival é de inteira responsabilidade
de  seus  autores/diretores  e  não  expressa  a  opinião  do  poder  público,  promotor  do
Festival de Teatro de Erechim – Âmbito Estadual


