
ARNEIROZ 
 
É referenciado como uma das mais tradicionais aglomerações dos Altos 
Sertões, das tradições indígenas, tendo como ponto de partida o realdeamento 
dos índios Jucás, em 1727. Há inscrições rupestres desse período, 
identificadas do Riacho dos Cágados. 
 
O município tem base econômica na agricultura e pecuária, além da 
caprinocultura e ovinocultura. Além da festa do município, os festejos juninos e 
as festas natalinas, Arneiroz de destaca no calendário cultural do Estado por 
sediar o Festival dos Inhamuns: Circo, Bonecos e Artes de Rua, evento que 
mudou a rotina da pequena cidade dos Inhamuns, nos meses de maio, com a 
magia dos espetáculos circenses. As apresentações do Reisado do Mestre 
Ema completam o calendário de eventos de Arneiroz. 
 
 

• Data de criação: 14/03/1957 

• Gentílico: arneiroense 
• Toponímia: proveniente da denominação de antiga freguesia de Portugal 
• Distância de Fortaleza: 389,7 km 
• Acesso: BR-020/CE-176 
• População: 7.633 hab. 
• Área: 1.066,43 Km² 
• Secretaria da cultura: (88) 3419.1137 

 
ATRATIVOS 
 
Igreja Matriz de N. Sra. Da Paz 
Construção do início do século XX. Possui teto em domo semicilíndrico, 
sustentado por colunas em arco, que ladeiam a nave principal. Nela destaca-se 
uma imagem de Jesus Crucificado, em tamanho natural. A Matriz é rodeada 
por alguns casarões do mesmo período. 
 
 

 
Festival dos Inhamuns: Circo, Bonecos e Artes de Rua 

 
O circo está na cidade. Aliás, é um bocado deles que vem vindo e as cidades 
são várias, vizinhas, neste vasto sertão. E estão chegando as trupes de 
artistas, destes, cujo palco faz-se no meio da rua, nas praças, no meio da 
multidão. Mínimos cenários, adiante, uma caixa de madeira revestida de chita e 
acima dela agitam-se figuras feitas de pano e pau, que criam vida a partir dos 
dedos ágeis, da voz dos mestres mamulengueiros, por debaixo da empanada. 
Este é o cenário do Festival dos Inhamuns – de Circo, Bonecos e Artes de Rua, 
que acontece, desde 2005, itinerante e vasto, nos municípios de Arneiroz, Tauá 
e Crateús, e se espalha ainda por Parambu, Quiterianópolis e Aiauba, que por 
alguns dias se transfiguram neste imenso e vivo picadeiro. Grupos locais e 
regionais compartilham seu saber e seu sonho com algumas das mais 
premiadas companhias do Brasil e do mundo, aqui representadas. O 



intercâmbio de arte acrescenta a todos algo valioso, a par toda a diferença: 
uma experiência de vida. Da performance eletroacústica do grupo Ars Electrum 
– presente na edição de 2006 – às peraltices dos bonecos criados por Pedro 
Boca Rica e manipulados por Augusto Bonequeiro e Ângelo Escudeiro, tudo 
expande os sentidos nesta festa popular, onde que não faltam malabaristas, 
palhaços, acrobatas, dançarinos, mágicos e tantos personagens que permitem 
imaginar a infância sem fim. 
 
Visite também 
 

• Assentamento Mucuim 
• Ruínas das Missões das Carmelitas 
• Barragem no Rio Jaguaribe 
• Riacho dos Cágados (inscrições rupestres) 
• Serra de Arneiroz 

 
 
Conheça ainda 
 

• Bumba-meu-boi de Santa Tereza 
• Artesanato em palha de carnaúba, redes em tecelagem, bordados e 

crochê. 
 
 
CULTURA VIVA 

 
Arte Jucá 
Fundada em mai de 2003 por jovens do movimento artístico, a Associação dos 
Amigos da Arte, Ciências e Cultura de Arneiroz atua com crianças e 
adolescentes nas mais diversas expressões culturais, como teatro, dança, 
música, artes plásticas e audiovisuais. Ao longo do ano, realizam 
apresentações na região, servindo de referência para todo o Estado. 
 
Grupo de Teatro MUCARTE 
Grupo de jovens artistas do Assentamento São Francisco, apresenta 
espetáculos de teatros em grandes festivais e eventos. É Ponto de Cultura do 
projeto Cultural Viva, do Ministério da Cultura. Recebe apoio do Projeto Arte e 
Cultura na Reforma Agrária, criado pelo INCRA, desenvolvido em parceria com 
o Sebrae.  
 


