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O palco nos acolheu generosamente. Seguimos 
criando esses “diálogos” com a plateia por meio de 
nossos espetáculos, nossas histórias e nossos bonecos. 
Montagens que falavam sobre saudade, medo, morte, 
amor, alegria... uma gama de assuntos que eram 
tratados de maneira poética e até hoje o são, sempre 
sob nosso ponto de vista, então compartilhado com 
o público. 

Com o passar do tempo fomos adquirindo uma 
percepção mais sensível desse lugar que estávamos 
ocupando. Entendemos melhor que, a cada vez que 
nos apresentávamos, éramos responsáveis por uma 
transformação, ora sutil, ora mais clara, tanto de nós 
mesmos como do público que nos acompanhava. 
Incontáveis pessoas que, por mais de duas décadas, 
estiveram ouvindo e vendo o que tínhamos para dizer 
e mostrar. Neste tempo, tivemos a oportunidade de 
viajar por todo o Brasil e até um pouco pelo exterior, 
de ganhar prêmios, de ser reconhecidos pelo trabalho 
e de contar nossas histórias para tantas pessoas.

Então, com a consolidação de nossos entendimentos 
e de nossas percepções, os espetáculos passaram 
a ter que corresponder de forma mais intensa a 
inquietações como “Por que queremos dizer isto?” 
e “Para quem e como queremos dizer?” Passamos 
a refletir e debater muitas horas a mais sobre essas 
questões. Foram respostas a estas perguntas que 
nortearam montagens como Frankenstein (2009), As 
histórias do Caixão do Zé (2010), Cartas de um menino 
viajante (2013) e Lá onde mora a saudade (2018). 
Era interessante percebermos como estávamos nos 
sentindo cada vez mais criteriosos com relação ao que 
produzíamos e o quanto a maturidade artística nos 
afastava do simples ato de querer estar em cena para 
dar lugar à responsabilidade de estar nela.  
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Na cidade de Araraquara, no centro do estado de 
São Paulo, nascia, em 1997, uma companhia de teatro 
que buscava na linguagem dos bonecos o seu caminho 
para a cena. Desde então, ela tem se dedicado ao 
fomento, à prática, à difusão e à valorização do teatro 
de animação, principalmente no interior paulista. 

Esta seria uma síntese possível da história da 
Companhia Polichinelo de Teatro de Bonecos que, em 
sua trajetória, muito se assemelha a tantas outras. No 
entanto, o que talvez a torne peculiar seja o conteúdo 
que se encerre em seu histórico; por isso acredito 
ser oportuno nos atermos um pouco mais a contá-la.

Em 1997, o que movia toda a equipe, que naquele 
momento dava início à primeira montagem da Cia. 
Polichinelo (A Princesa e a Lua, uma livre adaptação 
de Many moons, de James Thurber) era uma grande 
vontade de estar no palco. Jovens, vindos de outras 
companhias e/ou grupos, ávidos pelo fazer teatral, 
se encontraram e buscaram criar um trabalho 
juntos. Creio que todos nós naquele momento, 
ao nos deparamos com a nova possibilidade do 
exercício da arte, nos sentimos no lugar certo, em 
um espaço onde nos encaixávamos perfeitamente, 
como se, de fato, tivéssemos sido criados para ele. 
Foi, sem dúvida, um momento alegre de encontro.

1 Ator, bonequeiro, diretor artístico da Cia. Polichinelo 
da qual é um dos fundadores. Criador do Museu Espaço 
do Boneco de Araraquara (SP) também atua como 
arte-educador ministrando cursos, oficinas e outras 
atividades formativas. E-mail: pontesmarcio@uol.com.br
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Ao mesmo tempo, entendíamos o quanto era 
importante instigar a participação do público nas 
atividades culturais para além daquelas subsidiadas 
por aportes governamentais.  Sentíamos que uma de 
nossas funções como artistas era estreitar os laços com 
a sociedade, auxiliando-a no entendimento de que 
todo cidadão pode e precisa buscar essa experiência 
sensível da arte, inclusive com investimentos próprios, 
como a compra de ingressos. Se assim fosse, certamente 
o público manteria nosso trabalho nos hiatos dos 
projetos apoiados pelo governo. 

Foi por conta desta percepção que, em 2010, 
resolvemos criar um espaço cultural na cidade de 

Araraquara, que sempre nos abrigou desde nossa 
fundação. A ideia inicial era a de fortalecer essa 
proximidade com nosso trabalho e tentar acolher 
qualquer iniciativa no âmbito do teatro de animação 
na qual nossa experiência pudesse colaborar. 

Enquanto nossas atividades cotidianas na 
Companhia se desenrolavam, o local ia se tornando 
um grande foco de atenção. Tivemos que deixar 
de lado ideias pré-concebidas daquilo que nós 
acreditávamos ser importante e passar a observar 
como a cidade nos entendia e nos absorvia. Enfim, 
nós que estávamos acostumados a falar, tivemos que 
exercitar o ato de ouvir: prestar atenção numa cidade.
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Parte do acervo do Museu Espaço do Boneco.  Araraquara (SP). Foto: acervo da Cia. Polichinelo de Teatro de Bonecos.

Foi desta maneira que o Museu Espaço do Boneco 
foi sendo construído, num equilíbrio entre o que 
pensávamos em oferecer e aquilo que o público 
gostaria de receber. E assim como os espetáculos 
são aperfeiçoados com a presença do público, o 
espaço também foi se transformando, observando, 
respondendo, cedendo e, muitas vezes, impondo 
outras ações culturais diferentes da preferência padrão.

Compreendemos desde o início que deveríamos 
ser acessíveis e que parte do trabalho deveria ser 
gratuito para que pudéssemos instigar a presença 
do público no local, já que a iniciativa nos parecia 
pioneira no interior paulista. Teríamos que criar um 
hábito: o da presença em um espaço alternativo 
e independente, e que pouco se parecia com os 
usualmente suntuosos teatros públicos. Frente ao 
nosso persistente empenho, pouco a pouco o público 
foi respondendo ao convite e participando cada vez 
mais ativamente da programação. 

Percebemos também uma inversão daquilo que 
acreditávamos ser o ideal do local. Imaginávamos um 
museu atrativo e que nele houvesse um teatro que 

atuaria em segundo plano de interesse. Nossa surpresa 
foi entender que o contrário seria mais estimulante 
para o público: ouvindo-o, entendemos que deveríamos 
acolhê-lo, oferecendo-lhe entretenimento enquanto 
lhe mostrávamos mais do que tinha vindo buscar, 
deixando que ele absorvesse à sua maneira tudo o 
que lhe estávamos ofertando.

Nesse contexto, intensificamos a programação 
teatral, enquanto disponibilizávamos cursos, workshops, 
visitas monitoradas ao acervo, enfim, buscávamos 
oportunizar a formação artística e sua prática 
concomitantemente aos espetáculos, e assim temos 
feito desde então.  

A atuação do local passou a ser referência na cidade 
e além. Pouco a pouco, o Museu foi se tornando um 
polo de formação e valorização do teatro de animação 
no estado de São Paulo, tanto que recebeu indicação 
ao Prêmio Governador do Estado, em 2016, pelo seu 
trabalho. 

Em 11 anos de atividade ininterrupta, o Museu 
Espaço do Boneco conta com um número de visitantes 
expressivo, recebendo visitantes tanto do Brasil como 



do exterior. Seus projetos, alguns contemplados 
por editais públicos, abarcaram uma variedade 
de programação, inclusive engajando muitos 
profissionais: Cia. Truks, Valdeck de Garanhuns, Cia. 
Morpheus, Baul de La Fantasia, Abraão Gouvêa, 
entre outros, são alguns dos nomes que estiveram 
se apresentando no palco do miniteatro do Espaço.  

Em 2018, em meio à crise política e econômica, o 
Museu precisou reduzir seu espaço físico, passando a 
contar, por ocasião de suas dificuldades financeiras, com 
metade do local que o abrigou por quase nove anos. 
No entanto, mesmo reduzido, o Espaço continuou ativo 
e com sua programação rotineira.  

Com o agravamento da pandemia, em fevereiro 
de 2020, o espaço precisou ser fechado e sua 
programação completamente suspensa. De fevereiro 
do mesmo ano a julho de 2021, o local permaneceu 
apenas com alguns funcionários e poucas atividades 
online, que buscaram, na sensibilização do seu público, 
doações para manter suas despesas em ordem. 

Foi em novembro de 2020, ainda em meio à 
pandemia, que a Cia. Polichinelo viu a possibilidade 
de mudar seu museu para outro local que seria mais 
bem preparado para acolher suas atividades. Assim, 
de janeiro a julho de 2021, o novo local passou a ser 
reformado para abrigar o Museu Espaço do Boneco, 
que, mais uma vez, adequava-se às situações do país 
para seguir adiante. 

Mesmo diante de tantos percalços, o Museu 
continua abrigando seu acervo de quase cem 
bonecos criados pela própria Cia., que aproveita essa 
exposição para também registrar sua caminhada, 
sempre aberto à visitação de forma gratuita. O espaço 
dispõe de um miniteatro com capacidade para 50 
pessoas, o que possibilita inúmeras apresentações, 
além de local para oficinas e um pequeno café, que, 
ao mesmo tempo que traz charme ao lugar, ajuda 
na manutenção do Museu. Ou seja, tornou-se um 
espaço que conta e faz história ao mesmo tempo.

Desde julho de 2021, o Museu Espaço do Boneco 
voltou à atividade, retomando paulatinamente sua 
programação, contando com a presença do público que 
o entende, cada vez mais, como um local importante, 
de resistência pela arte, e o valoriza por sua trajetória.

Em 2021, o Museu completou 11 anos de existência, 
enquanto a Cia. Polichinelo marcou seus 24 anos de 
um trabalho constante. A história das duas instituições 
culturais se funde cada vez mais: o Museu é para a 
Polichinelo um marco que perpetua sua trajetória, ao 
mesmo tempo que lhe serve de ninho para suas 
primeiras experiências artísticas antes dos espetáculos 
ganharem a estrada; já a Cia. é para o Museu sua 
principal mantenedora, quem auxilia em seu trabalho 
e em sua permanência, pois o espaço ainda precisa do 
trabalho que ela desenvolve para angariar fundos. 

Personagen Juvenal. Juvenal e o Dragão 
(2013). Direção: Márcio Pontes Foto: acervo 

da Cia. Polichinelo de Teatro de Bonecos.
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Visão de parte da área de exposição do acervo do Museu Espaço do Boneco.  Araraquara (SP). Foto: acervo da Cia. Polichinelo de Teatro de Bonecos.



Ambos trabalham, portanto, com grande afinco em defesa 
da arte e pela arte, mesmo diante de adversidades.

É importante ainda reforçar que, desde sua criação 
até os dias de hoje, o Museu precisou sempre do 
apoio da Cia. Polichinelo, tanto em sua programação 
artística, já que grande parte dela é realizada pela 
própria companhia, quanto para manter sua estrutura 
funcionando, sendo que foram raros os momentos 
em que ambos obtiveram aportes públicos para seus 
trabalhos.

Porém, tanto uma quanto o outro registram em 
seu histórico inúmeros momentos em que o público 
mostrou a resposta para a importante questão sobre 
manterem-se ou não ativos, reflexão que certamente 
deve pairar sobre a mente e os bolsos de vários outros 
artistas e de iniciativas como esta. E não foi pouca a 
amostragem: a presença constante do público, que cada 
vez mais procura o Museu, e as histórias sobre os bons 
momentos vividos pelas pessoas no local, tanto em suas 
visitas ao acervo quanto como espectadoras, são relatos 
importantes que materializam o pensamento da Cia. 
Polichinelo sobre a sua responsabilidade artística. 

Certamente para a Companhia Polichinelo de Teatro 
de Bonecos sua trajetória de montagens, projetos, 
contações de histórias e apresentações é de grande 
relevância. São inúmeras atividades que, juntas, devem 
somar aproximadamente mais de 60 montagens, entre 
muitos outros trabalhos que produziu para outras 
companhias do interior e da capital de São Paulo. Os 
prêmios conquistados em alguns festivais dentro e fora 
do país, as reportagens sobre a sua atuação, as críticas 
sobre seus trabalhos: tudo isso é algo extremamente 
importante, sem dúvida alguma, e traz alegria e orgulho 
a todos que aqui estiveram.

No entanto, é no seu trabalho no fomento do 
público, na forma como “contaminou” com a arte dos 
bonecos um público tão grande que reside o maior 
triunfo da companhia. É o fato de trazer para um 
prédio tantas pessoas, recheando de almas o local que 
a fortalece no entendimento de sua responsabilidade 
artística. E isso só parece possível quando se adquire a 
percepção sobre o quanto a arte pode mudar a história 
de alguém, de um grupo, de uma cidade, de um estado, 
de um país.

Réplica do boneco criado para A Princesa e a Lua (1997). Primeiro 
trabalho da Cia. Direção: Márcio Pontes. Foto; acervo da Cia 

Polichinelo de Teatro de Bonecos.
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