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Criar, trabalhar e sobreviver, três verbos que 
nos instigam a pensar como eles se instalam no 
cotidiano de um bonequeiro ou de um grupo, que 
tem como princípio o teatro que trabalha com 
coisas animadas. A diversidade de práticas que 
observamos, atualmente, no teatro de animação e 
suas poéticas particulares nos levam a refletir sobre 
os atravessamentos que a arte da bonecagem se 
expõe; nesse tempo de sobreviver a não presença, se 
faz cada vez mais necessário pensarmos como esse 
campo de atuação artística vai se potencializando 
com as coisas e as pessoas ao seu entorno. 

O boneco disponibilizado para o teatro 
de animação já saiu da condição da escultura 
produzida pelo bonequeiro e ampliou para outros 
fazedores; agora, ele não é necessariamente talhado, 
papietado ou costurado, e isso abriu espaço para 
os produzidos pela indústria das coisas. Assim, 
qualquer objeto, desde que percebido em suas 

dimensões plásticas e cênica, pode ser conduzido 
dramaturgicamente para o teatro de animação. 

Experiências técnicas e artísticas tomam a 
dimensão de investigação do que está no entorno, 
na busca de processos que possam cada vez mais 
absorver a produção e a capacidade artística de outros 
profissionais, não só artistas plásticos como também 
criadores de objetos funcionais do nosso cotidiano, 
além de artesões, com toda sua autoria marcante 
em seus trabalhos. Apontamos esse fato, traçado 
na estética visual da arte da bonecagem, como algo 
libertador para os processos de criação, que por 
muito tempo condicionou esse fazer a um padrão das 
formas e tipos de bonecos provenientes da trajetória 
histórica do continente europeu. Podemos pensar o 
quanto a dramaturgia é indicadora de possibilidades 
de objetos colocados em cena, e é nela que se pauta 
toda uma estética visual e, consequentemente, 
de movimento para nossas escolhas simbólicas. 

Estamos falando de corpos outros, cooptados 
para esse fazer artístico na expressão do encontro, no 
propósito de estabelecer condições de permanência 
e sobrevivência para a realização do trabalho da cena. 
Criar e trabalhar se misturam na perspectiva de ampliar 
o campo artístico, apontando possibilidades na 
relação de sobrevivência e manutenção dos artistas e 
do público, apaixonados por nesse campo de atuação. 

Isso torna o trabalho dos grupos de teatro de 
animação, no século XXI, mais complexo na medida 
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que esses atravessamentos são carregados de desejos, 
afetos e fazeres compartilhados. Logo, este trabalho 
toma a dimensão das cidades, transformando o 
espaço privado, sede de alguns grupos, em espaço 
de responsabilidade pública, estabelecendo-se 
como local de resistência artística, dividindo com 
a população a manutenção desse desejo. Assim 
se estabelece a permanência de alguns grupos ou 
bonequeiros afastados das grandes cidades com maior 
quantidade populacional e, consequentemente, eles 

se tornam os maiores consumidores e frequentadores 
do encontro teatral de uma maneira geral.

A exemplo disso, apresentamos uma experiência 
que ocorre no extremo norte do Brasil, no espaço 
geográfico de misturas entre floresta e construções de 
prédios gigantescos, num constante “afasta para lá” 
entre uma e outra, em que cada um quer seu espaço 
de pertencimento: o Casarão do Boneco. Segundo 
Paulo Nascimento (2018, p. 10), “o casarão 815 da 16 de 
novembro começou a ficar conhecido como Casarão do 

Foto: Rodrigo José Correia.
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Boneco no quarto ano da Semana de Bonecos, em 2004, 
quando o In Bust2 abriu as suas portas ao público pela 
primeira vez”. Desde então, se tornou referência para o 
teatro de animação em Belém e na região Norte do país. 

Para sobreviver aos tempos atuais, tanto 
financeiramente como artisticamente, nos últimos 
anos, esse lugar se tornou um território do encontro, 
configurando-se como um espaço de diversidades 
artísticas, sempre aberto ao compartilhamento de outras 
expressões, como afirma Paulo Nascimento em sua 
dissertação de mestrado sobre o Casarão do Boneco:

Lá se fala muito e em alguns dialetos de 
“teatrês”, mas outros passaram a falar. 
Tem dança, circo, produção, roda de coco, 
capoeira, shows de bandas, oficinas em 
várias possibilidades, rodas de conversa, 
etc. Pelas atitudes, de certa forma, 
se apropriaram e, ao mesmo tempo, 
tomaram os hábitos da casa e passaram 
a fazer o Casarão do Boneco funcionar 

Foto: Rodrigo José Correia.
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e expor-se mais à diversidade e ao 
conhecimento público, a ser identificado 
pela pluralidade de expressões artísticas 
e desmembrado de qualquer um dos seus 
habitantes. (NASCIMENTO, 2018, p. 12).

A experiência vivida no território do compartilhar 
permitiu um outro caminho para o criar, trabalhar e 
sobreviver do grupo In Bust Teatro com Bonecos e, 
possivelmente, dos grupos que apostaram nessa 
condição e nesse espaço de potência criadora. 
Pela dinâmica diária das atividades do Casarão, os 
bonecos se libertaram dos acervos de repertório do 
grupo, guardados em caixas, e passaram a coabitar 
este espaço físico e os espetáculos de alguns grupos; 
agora, são disponibilizados para outras dimensões 
artísticas, não mais atrelados à dramaturgia da 
ficção, mas à realidade do cotidiano da casa, dos 
artistas, do público que frequenta esse lugar. 
Um exemplo disso foi o projeto Mamulengos do 
Casarão, realizado de maio a dezembro de 2017 pelo 
coletivo casaronicos3 e aberto para quem desejasse 
participar, em encontros marcados aos domingos 
pela manhã. Esse projeto foi pensado tanto para 
proporcionar um momento de convivência e troca 
de experiência artística entre os próprios casaronicos 
quanto para o público frequentador deste espaço. 

Nesses encontros, o público, ao chegar no 
anfiteatro ou no grande salão do Casarão do 
Boneco era recebido pelos casaronicos, formado 
por um grupo de quatro a cinco participantes; 
em seguida, observavam, do lado direito, um 
banco comprido com alguns instrumentos, e, no 
centro, uma pequena barraca, e em torno dessa, 
vários bonecos fantoches e de vara, dispostos em 
suportes de chão, feitos com cabos de vassouras. 

O ato inicial era determinado com a puxada 
da cantoria, uma espécie de improviso cantado 

e tocado, e se um dos tocadores se sentisse 
provocado pelos demais, iniciava a história deixando 
o instrumento para quem quisesse tocar, pegando 
um boneco e indo para dentro da barraca para 
começar a brincadeira. Nessa dinâmica, o público 
era instigado a participar quando o boneco 
convocava, por exemplo, um outro personagem 
para entrar em cena. Toda fala e os diálogos eram 
improvisados sem nenhum roteiro prévio. A 
brincadeira de colocar o boneco durava em média 
umas duas horas, dependendo do envolvimento do 
público e da quantidade de histórias inventadas. 

Esse projeto rendeu vários encontros, 
nos quais compartilhar era fundamental no 
processo de criação. Isso fez com que vários 
bonecos do acervo do In Bust saíssem de suas 
caixas e assumissem diversos personagens, 
conforme a livre invenção dos manipuladores.

Observamos, com essa prática de 
compartilhamento artístico, provocações 
entrelaçadas entre o processo de gestão e criação 
do fazer bonequeiro, quebrando e reconstruindo 
estruturas dramatúrgicas para o teatro Com4 
bonecos, poética em construção desenvolvida 
pela In Bust, como aponta Adriana Cruz quando 
pesquisou esse fazer como princípio norteador 
desse grupo: “No sobrevoo, percebo que o modo de 
criar e atuar do Grupo In Bust germina do processo 
inventivo da dramaturgia, assim como também 
alimenta esta invenção, enquanto parte de um 
território subjetivo de inter-relações” (2015, p. 121).

É nesse território de subjetividade e inter-relações 
que ampliamos para além do grupo In Bust nossa 
observação, e tomamos como referência a expansão 
entre casaronicos e a cidade. A quantidade de 
entrelaçamentos nos fortalece e impulsiona para a 
manutenção desse fazer, na divulgação da linguagem 
e na formação de público do extremo norte do Brasil, 
com uma fala baseada em um imaginário próprio, 
carregado de cultura popular, extremamente 
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enraizado nos afetos da região que fica entre o sol 
e a chuva, com pessoas que correm ou param pela 
espera do passar das águas. É dessa maneira que 
falamos com o país, em diálogo com o mundo, no 
tempo da lentidão dos corpos, da distância que nos 
faz ainda próprios de uma bonecagem inventiva, nos 
parâmetros do que encontramos ao nosso entorno.
Termino esse breve refletir ao lado de Manoel 
de Barros, que me fala provocativamente assim: 
“Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal 
é maior do que o mundo. Sou um apanhador de 
desperdícios: amo os restos” (BARROS, 2015, p. 149).

NOTAS

2 O In Bust Teatro com Bonecos foi fundado em 1996 por 
alguns amigos bonequeiros em Belém do Pará.
3 Casaronicos é como são chamados, carinhosamente, 
os integrantes dos grupos que habitam o Casarão do 
Boneco.
4 A preposição Com é utilizada na denominação do 
grupo e revela a participação do ator que divide a cena 
com o objeto/boneco.
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