
BONECART 

Duvido que, quando os artistas populares Antonio de Gastão e Zé Barboza, lá pela 

década de trinta do século passado, viram pela primeira vez o sanfoneiro Manuel Escuma 

manejar os seus bonecos, atiçando-lhes o desejo de seguir o mesmo rumo, imaginariam que 

ali estaria se iniciando um perfil cultural de primeira grandeza. Duvido que, quando os 

mesmo saiam em uma carroça puxada a burro ou na boléia de um caminhão com os seus 

mamulengos a animar as festas por toda a Cabo Frio antiga, poderiam vislumbrar que a sua 

arte iria criar herdeiros que não a deixaria ficar esquecida no tempo. Seria quase que 

impossível imaginar que, quando eles colocavam seus bonecos “marotes” de cabeça a pular 

muitos carnavais pelas ruas estavam deixando um legado que poderia se transformar em um 

grande acontecimento para a sua cidade. 

Duvido que, na década de setenta, Chico Lima e Clarêncio Rodrigues ao deixarem 

se influenciar pela arte bonequeira dos dois antigos brincantes cabo-frienses e ao criarem o 

Bonecart I em 1986 imaginariam também que ali estaria se constituindo um produto 

cultural à altura dos ciclos turístico de qualquer cidade que tenha identidade com esse tipo 

de artesanato de valor universal. Inevitavelmente, as artesãs Tânia Arrabal e Nica Bonfim 

presenciaram a falta de sensibilidade coletiva e oficial ao verem o evento se estagnando no 

Bonecart 2, ainda nessa mesma década, quando davam as primeiras munhecadas na arte 

títere.  

Acompanhei essa trajetória toda também com a avidez de um aprendiz. Mesmo já 

sendo  um calejado teatreiro de atores, rendi-me à magia da forma animada. Somente em 

2000, a partir do Projeto Verão promovido pela Folha dos Lagos e Assaerla, através de uma 

idéia minha de constituirmos um bloco de bonecos para resgatar a origem dessa história e 

homenagear os principais artistas da nossa cidade, foi criado o Bloco Brincareta que acabou 

reiniciando a valorização da arte bonequeira na cidade atraindo crianças, adultos e 

seduzindo os turistas que nos visitam. 

Foram anos e anos de abortadas apresentações de projetos para a continuidade desse 

festival de bonecos. Vi cidades como Charleville na França e Canelas no Rio Grande do Sul 

se projetando por abriga-lo; vi vários iniciantes aprenderem e desistirem dessa arte; vi 

espetáculos cabo-frienses elogiados por artistas e críticos de renome; vi investimentos se 

perderem com eventos fajutos; presenciei a força dos resistentes bonequeiros da cidade a 

fazer de tudo para a sua arte permanecer viva e estou vendo um sonho se concretizar essa 

semana, vinte anos após o primeiro o Bonecart 3 – é como se tivesse sido um por década. 

Mas não faz mal, essa é a vida do artista, não são pequenas dificuldades que nos demovem 

das grandes idéias.Finalmente, graças a Prefeitura de Cabo Frio e ao Ministério da Cultura, 

reabrem-se as cortinas para a arte bonequeira em Cabo Frio. 

Então é isso, já pensando em um Bonecart de caráter internacional que esperamos 

não ser em 2016, Cabo Frio poderá ver esta semana espetáculos com formas animadas no 

Largo São Benedito na Passagem em vesperais às 10 e 16 horas; no Teatro Municipal de 

Cabo Frio às 20 horas; e no Bonecoteco do Espaço Sorriso Feliz às 22 horas. Serão grupos 

titeriteiros de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, de Cataguases e de São Paulo embonecando a 

cidade. Na verdade, será a participação do público de todas as idades, na praça e no teatro 

que dará crédito à tão sonhada valorização que estes artistas da arte bonequeira merecem. 


