
Natal, 12 de junho de 2018 (bem no Dia dos Namorado, é muito amô!)        .  

 

O SERTÃO VAI VIRAR MAR, O MAR VAI VIRAR SERTÃO! 

(Arraiá da Casa Escola 2018) 

 

“Não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora” 

Euclides da Cunha 

 

Arre égua! Mas que tema mais difiss de dizê. É um assunto da mais maior importância da palavra histórica desse 

país. Ocê alembra de Antônio Conselheiro, aquele homizinho que liderô uma das guerra mais sangrenta do Brasil, 

conhecida como Guerra de Canudos? Pois foi, ômi. Foi ele que dizem que disse: O SERTÃO VAI VIRAR MAR, O MAR 
VAI VIRAR SERTÃO. Um profeta! Intoce, nas escritura, Conselheiro arrebanhô um tanto de gente que acabô   enfurecendo 

as otoridade da República. As miliça, em 1897, foi à desforra -  dizimô o lugar todinho. Pense, todo aquele vilarejo de 

Belo Monte, na Bahia, somava uns 25.000 sertanejos, malfadados da seca nordestina que se organizaram pra sobrevivê, 

mas que deles, todos, só acabô sobrando mil. Daí, chega de tristeza, se quisé sabê mais, leia os Sertões de Euclides da 

Cunha ou procure no Gugle, porque aqui, nesse lugá, a gente, agora, vai falá é da festa junina, pessoá: 

— E quando vai sê esta tal de festa?  

— Vai sê nas véspera da festa marcada mesmo, seu abestaiado. Eita, festa boa da mulesta, é tanta gente, é famía 

inteira, é mininu, é canjica da boa, é chumbim, é folguedo, brincadeira e tudo mais, só pra animá. Veja aí direitinho, ó: 

 

 Que dia?    23 de junho de 2018 cravado. 

 

 Qual hora? 16h30 às 18h45min para a Educação Infantil (do GI ao 1º ano); 

             19h15 às 21h30 para o Ensino Fundamental (do 2º ao 9º ano).  

 

 E o locá?  Clube da Caixa, óia no Ueizi (no final da Rota do Sol, antes do posto da puliça militá de Pium). 

 

 E a senha?  R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para cada aluno. 

 

 Pode trazê até dois acompanhante (pode sê pai, mãe ou vô, vó etc). O restante dos convidado, sogro, cunhado 

e amiguins, pode participá com senhas avulsas no valor de R$15,00 (quinze reais) por pessoa, do jeitim do ano passado.   

 

 Onde estacioná? Vai tê lugá prá todos os automovi dentro do Clube da Caixa (orientações no locá). 

 

E vai tê brincadeira? Ora senão: é corrida de saco, rabo de jumento, chute ao gol, boliche, boca de caipira e 

algumas novidades a mais. 

E o bingo? O bingo é só pra gente grande e cum os brinde que nunca podem fartá. Meu fí, num se esqueça da 

caneta não, certo? Vai tê que usá ela, porque o bingo é no papé.  

E a senha de entrada do aluno? Ela agarante a senha do bingo e a participação de mininu em 6 (seis) brincadeiras.  

E o traje? Quero vê os mininu lindo, tudo enfeitado com a roupa do matuto, do meu querido interiô. O chapéu 

de palha, o remendo nas calça, os vestido cheio de rodete e babado! Pense numa belezura!  

E pra bebê e pra cumê? A cumilança típica é da melhor qualidade! Ela é vendida no locá e é tão gostosa que eu 

fico só babando. Espie só: tapioca, bolo de mio, bolo preto, caldim, churrasquinho, mio verdim, canjica, cocada, paçoca, 

pamonha... ói, é coisa qui num acaba mais. 

E a filaaaaaaaaa, quem é que gosta de fila?!? Eu mermo não! Por isso vou me garanti, a partir da terça-feira 

(dia 19/06), vou comprá antecipado na secretaria da escola as senhas e as fichas das cumilança. Mas num se avexe 

não, se oriente que no locá serão vendidos bilhetes avulsos pras brincadeira e pra cumida não fartá. 

E a segurança desse povo todim? Alertamu que não serão permitidos fogos e nem fumacê, a não ser o 

costumeiro chumbinho que, também, será vendido durante a festa pra quem quisé. Vou correnu comprá!  

E o balaio? Affff fí duma égua, já tava sisquecendo do sorteio do balaio, viji!!! Pra num havê fuzuê, cada aluno 

tem que trazê um ingrediente junino até o dia 21/06, na quinta-feira, isso pra garanti sua participação no sorteio!  

E a chuva? Reze, cumpadre, reze... 

E num se avexe não, qualquer desorientação, nóis tá aqui pra respondê, é só nos caçá!  

 

Inté lá no Arraiá 

            Alunos e equipe da Casa Escola 

Fonte fictícia: http//www. matutês.cultura.variaçãolinguistica#entranunoclima 

http://www.infoescola.com/historia/guerra-de-canudos/

