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UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA O TEATRO DE BONECOS
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Tratarei aqui, do caminho percorrido para manter 
o movimento de Teatro de Bonecos do Ceará vivo, 
e do enfrentamento para garantir sua sobrevivência.   

Era uma vez

Em 1987, nós, bonequeiros do Ceará, criamos 
o Núcleo Ceará da Associação Brasileira de Teatro 
de Bonecos - ABTB. Em 2011, tomou posse sua 
última diretoria. E, em 2013, ele foi dissolvido. 
Após um ano de luta de um grupo de filiados para 
que o CNPJ do Núcleo permanecesse com toda a 
documentação regularizada, resolvemos extingui-lo.

Para tanto, foi realizado pelo Núcleo um seminário 
e duas assembleias gerais para aprofundamento 
do assunto, conhecimento de todos os filiados, 
garantindo, assim, que a decisão seria legítima. 
Chegamos a essa conclusão devido, principalmente, 
ao desinteresse dos filiados de contribuírem 

financeiramente para manter as obrigações 
burocráticas e documentação atualizada. Isso 
porque os grupos e bonequeiros tinham, naquele 
momento, acesso de forma mais rápida e prática, a 
uma personalidade jurídica (principalmente ao Micro 
Empresário Individual - MEI), não necessitando mais 
do CNPJ do Núcleo para fazer inscrições e executar 
projetos. E como sua última ação, o Núcleo apoiou 
a produção executiva do Encontro do Cassimiro 
Coco do Ceará, realizado em Fortaleza pelo Instituto 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, o qual 
objetivava cumprir a última etapa para o Registro 
de Teatro de Boneco Popular como patrimônio 
imaterial do Brasil. Foi o primeiro encontro de todos 
os Mestres do Cassimiro Coco. Foi uma festa. E assim 
nos despedimos do nosso Núcleo Ceará da ABTB. 

Após a dissolução, continuamos a nos reunir, 
tendo como principal pauta o movimento 
artístico cultural do estado e o espaço do Teatro 
de Bonecos neste contexto. Assim, mantivemos 
nossa representação dentro dos mecanismos de 
participação da sociedade civil que dialogam com 
o poder público, como o Fórum de Teatro. Dessa 
forma, asseguramos a participação nas ações de 
resistência e reinvindicação, como a ocupação 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza, em 2015.
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No Balanço da Rede

Mesmo garantindo a pauta da participação, 
sentimos a necessidade de nos organizar melhor 
politicamente. Isso incluía a necessidade de 
identificar o nosso grupo, que já estava ficando 
conhecido como o “pessoal dos bonecos”. Assim, em 
17 de junho de 2016, criamos a Rede Cearense de 
Teatro - RCTB. Foi uma festa na praça Pedro Boca Rica, 
localizada no Theatro José de Alencar, em Fortaleza. 

Atualmente, a Rede é composta de cerca de 110 
integrantes, de 32 grupos, 3 mestres certificados 

pelo IPHAN, entre eles 2 que também receberam 
o título de Tesouro Vivo, certificado pela Secretaria 
de Cultura do Ceará. O território de abrangência da 
Rede é de 13 municípios, e Fortaleza sedia o maior 
número de grupos. Nossas reuniões ordinárias 
são bimensais, na sede do Grupo Formosura 
e, eventualmente, na Casa de Juvenal Galeno, 
equipamento público. Foi estratégico as reuniões 
serem marcadas no horário do café da manhã, aos 
domingos. O café coletivo, antes das reuniões, que 
parece um fato simples, muito contribui para a 
presença sistemática dos bonequeiros. E como uma 
coisa leva à outra, as reuniões sempre começam 

Ensaio de O Romance de Creusa e Evangelista (2013). Cia. Epidemia de Bonecos. Foto: Úrsula Vasoncelos.
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na cozinha com um cafezinho e com tapioca.
Para registrar as reuniões e ações da RCTB, 

foi adotado um livro, no qual são anotadas todas 
as informações importantes, inclusive colhendo 
as assinaturas dos presentes. Este simples ato 
resolveu também uma questão de memória, 
uma das causas de tensões internas vividas pela 
Rede. Mas em contraponto experimentamos um 
movimento vivo, com muitas complexidades, 

devido à diversidade de pensamentos, ideias 
e necessidades. E utilizamos a generosidade, a 
paciência e a tolerância para permanecermos 
perenes, vivos, sem nos deixar levar por objetivos 
individuais ou manipuladores. E conseguimos 
permanecer de pé, na luta, mesmo diante do atual 
e triste panorama de desgoverno em nosso país. 

Em 19 de novembro de 2017, com a presença 
de 23 bonequeiros representando 9 grupos de 4 

Oficina de confecção de bonecos do espetáculo O Cassimiro Contra Ataca (2014). Cia. Epidemia de Bonecos. Foto: Cláudio Magalhães.
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municípios, realizamos o I Seminário: No balanço 
da Rede, no qual foram definidas as suas linhas 
de ações, objetivos e metas. Nossas principais 
pautas naquele momento permanecem até hoje, 
que é o fortalecimento do Teatro de Bonecos e a 
construção de políticas de salvaguarda para o Teatro 
de Cassimiro Coco e seus brincantes. Para tanto, 
utilizamos duas estratégias. Primeira: continuar 
presente nas várias instâncias democráticas de 
debates e deliberação de políticas para o Teatro e 
para as Manifestações Culturais Populares do estado 
e de Fortaleza; segunda: entrar em diálogo direto 
com o IPHAN e com a Secretaria da Cultura do Estado 
– SECULTC para articular políticas de salvaguarda 
da brincadeira e dos brincantes do Cassimiro Coco. 

Com relação à primeira, não conseguimos chegar 
a todas as instâncias, por sermos poucos numerosos, 
mas nos fizemos representar nas principais. Como 
resultado, consolidamos a Rede como movimento 
legítimo de Teatro de Bonecos no Ceará, além 
de ampliar a visibilidade do Teatro de Bonecos.

Já com relação à segunda, mantivemos diálogo 
com o IPHAN e, em 2017, para o I Festival do Cassimiro 
Coco do Ceará, no município de Aracati, e o II, na 
cidade de Trairi, conseguimos apoio com transporte 
para os Bonequeiros de Fortaleza “assistirem” aos 
citados festivais. Não fomos convidados, mas fizemos 
questão de participar da mesa-redonda, prevista pela 
programação de Aracati, na qual estavam presentes 
todos os mestres do Ceará e representantes do 
IPHAN. Aí pudemos nos colocar como movimento 
organizado, enfatizando as nossas propostas 
prioritárias para a salvaguarda do Cassimiro Coco. 
Já no III Festival, ocorrido na cidade de Icapuí, em 
novembro de 2019, conseguimos, com o IPHAN, ajuda 
de custo para 16 bonequeiros da Rede participarem, 
além dos mestres. Tínhamos como objetivo 
apresentar mais uma vez a Rede ao IPHAN, pois 
nossa relação com ele não fluía porque a Rede não 
era compreendida como movimento representativo 

dos bonequeiros do Ceará. Seria se ainda fosse 
Núcleo da ABTB. Mostramos assim que tínhamos 
uma trajetória de lutas e que éramos propositivos.  
E que o fato de não termos constituição jurídica, 
sequer diretoria, não impedia nossa capacidade 
de estabelecer metas e cumpri-las; de sermos 
protagonistas de uma história; de nos refazermos, 
mesmo em um cenário brasileiro que além de 
adverso, é absurdo. E no final do III Festival, o IPHAN 
convidou a Rede para compor um grupo de estudos, 
para a realização dos próximos festivais e estudar 
as nossas ideias sobre as políticas de salvaguarda. 

Também procuramos a Secretaria de Cultura 
do Ceará, objetivando resolver um dos maiores 
desafios da salvaguarda: a falta de um mapeamento 
dos brincantes do Cassimiro Coco. Afinal, um 
dos objetivos do Plano Estadual de Cultura do 
Ceará, no seu art. 2º, item V, afirma: “reconhecer 
e valorizar o patrimônio cultural do Estado, 
englobando os bens materiais, imateriais e os 
naturais”. E o mapeamento é fundamental para 
esta valorização. O Mapa Cultural do Ceará, atual 
plataforma de mapear os artistas e produtores, de 
responsabilidade da SECULTCe, não chega (como 
forma de processo finalizado) aos municípios, 
aos distritos e vilarejos, onde estão esses artistas. 

Esta identificação seria o fio condutor que 
nos levaria a propor projetos e políticas de forma 
fundamentada, planejada, com olhares transversais 
entre passado, presente e futuro.  Para tanto, 
propomos à SECULTCe, uma política que financiasse 
o mapeamento, através de um edital exclusivo 
para o Teatro de Bonecos que previsse a realização 
de pesquisas.  E, em outubro de 2019 foi lançado 
o Prêmio Mestre Pedro Boca Rica, que premiará 
pesquisas já realizadas, trajetória de bonequeiros e 
de grupos. O prêmio, que significa muito para os 
bonequeiros, não somente pelo valor financeiro, 
mas porque a premiação trará reconhecimento e 
visibilidade ao Teatro de Bonecos. O prêmio que 
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poderá ser utilizado de acordo com a necessidade 
do grupo/bonequeiro selecionado, sem prestação 
de contas. Vemos este prêmio como uma saída às 
demandas de salvaguarda, uma vez que premiará 
a memória, os bonequeiros e os coletivos, o que 
inclui principalmente os bonequeiros populares. 
O prêmio Mestre Pedro Boca Rica pode tornar-
se política pública de Estado, dependendo do 
número de projetos inscritos nesta primeira Edição. 

Mas, nos deparamos com uma pedra no 
meio do caminho que já era anunciada: realizar 
as inscrições em um sistema de computador.  
Especialmente para os bonequeiros populares. Por 
isso, a Rede está trabalhando para fazer chegar 
a todos bonequeiros populares a possibilidade 
de realizar sua inscrição. Estamos adotando a 
comunicação como estratégia, além de mutirões 
presenciais nos quais os conhecimentos acerca dos 
sistemas são compartilhados e os que não “sabem 
fazer” recebam apoio real dos companheiros. 

Novos ventos para o balanço da Rede 

Temos uma caminhada que até agora nos torna 
legítimos representantes do Teatro de Bonecos no 
Ceará. Temos três experiências distintas. E agora 
queremos participar de todas as instâncias de 
debate, de participação e deliberação das políticas 
para o Teatro de Bonecos, não mais apenas no 
Ceará, mas no Brasil. Porém, como Rede, não somos 
representantes oficiais do Ceará junto a única 
entidade de Teatro de Bonecos do Brasil, a ABTB. Este 
fato nos impede de compartilhar, de estar junto em 
forma de teia, dos demais movimentos estaduais, seja 
na comunicação ou articulação. Precisamos pensar 
e realizar juntos. Pensar para além do cerceamento 
sofrido atualmente pelos movimentos e pela 

censura. Precisamos pensar o movimento de Teatro 
de Bonecos para além das entidades estabelecidas 
ou não, para além de políticas de governos, de 
políticas públicas ou a falta delas. Afinal, como 
dizia o Mestre Pedro Boca Rica, “a alma do boneco 
está na mão do bonequeiro. O boneco é imortal: o 
bonequeiro vai, o boneco fica e a história continua”. 
(BOCA RICA, 2017, p. 204). Acreditamos que fazemos 
a resistência, para que esta história seja digna. 

E assim nossa Rede tem balançado “cheia 
de inventividade para burlar as ordens sociais 
e destrinchar tudo o que vem para embarreirar 
a criatividade”. (LIMA, 2019).  Encontramos e 
adotamos o nosso modelo de organização. Não 
é bom ou ruim. É um que está funcionando, está 
agregando, unindo, juntando, mudando. Estes novos 
modelos são complexos porque muitas vezes se 
caminha no escuro e se faz necessária a confiança 
entre seus pares, mas ao sobreviver, se tem êxito 
porque o movimento se fortalece pelo processo.  
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