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Um boneco de capim, vestido com um paletó 

velho e um chapéu roto, e com os braços de pau 

abertos em cruz, no arrozal, não é mamolengo? 

O passopreto vê e não vem, os passarinhos 

se piam de distância.  Homem, é. 

(Guimarães Rosa – Grande Sertão Veredas)  



RESUMO 

Esta tese de doutorado busca entender a organização da Associação de Mamulengueiros e 

Artesãos de Glória do Goitá e sua relação com os mamulengueiros da Nova Geração. O interesse 

principal desta tese está em analisar o contexto sociocultural no qual se encaixam a Associação e 

a formação do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. A partir disso, como se dá a inserção 

de novos mamulengueiros e bonequeiros, suas tensões e atualizações no brincar mamulengo. O 

trabalho começa, em um primeiro momento, abordando as políticas públicas no Brasil, através do 

IPHAN e CNFCP, seus projetos como o Mercado Brasil e o Promoart e sua influência no trabalho 

da Associação. A partir desta entrada na Associação, o objetivo foi etnografar as situações 

ocorridas no interior do Museu do Mamulengo, como a relação do uso do Museu enquanto espaço 

não apenas de exposição, mas de ensino por meio de oficinas, de organização e comercialização 

de mamulengos. Em um segundo momento, visa analisar o surgimento de uma Nova Geração de 

mamulengueiros e sua relação direta com os Mestres mamulengueiros já estabelecidos, mostrando 

os conflitos, estratégias e posterior estabelecimento enquanto novos Mestres. Por fim, o trabalho 

tenta apresentar os personagens do brincar mamulengo, sua relação com o meio rural e as 

atualizações da brincadeira feita pelos novos mamulengueiros. Com o aparecimento da pandemia 

de covid-19, o trabalho traz também como o mamulengo entra em outro tipo de apresentação, por 

meio de lives, e como essas atualizações na forma do brincar mamulengo continuam se 

articulando com o contexto histórico e social em que se encontram, com passagens defendendo 

vacinação, retirando passagens preconceituosas, entre outras. 

 

Palavras-chave: mamulengo; políticas culturais; associativismo; Pernambuco; antropologia 

urbana; patrimônio; museu do mamulengo 

  



ABSTRACT 

This thesis seeks to understand the organization of the Associação de Mamulengueiros e Artesãos 

de Glória do Goitá (Glória do Goitá’s Mamulengueiros and Artisans Association) and its 

relationship with the mamulengueiros of Nova Geração. The main interest of this thesis is 

analysing the sociocultural context in which the Association is located and the formation of the 

Museum of Mamulengo of Glória do Goitá. Starting by that, how new mamulengueiros 

(puppeteers) and bonequeiros (handcrafter) join the Association, its tensions and actualizations 

in the way they play the mamulengo. This work starts, at first, discussing Brazil’s public policies, 

organized by IPHAN and CNFCP, its projects like Mercado Brasil and Promoart, and its 

influence in the Association’s work. After this, the main objective was to etnograph situations 

that happened inside the Museum of Mamulengo, just as the use of the Museum not as place only 

for exhibitions, but as a place that offers workshops, that organizes and comercialize mamulengos. 

In a second moment, it seeks to analyze the emergence of a Nova Geração (New Generation) of 

mamulengueiros and its direct relation with established Mestre mamulengueiros, showing its 

conflicts, strategies and later establishment as new Mestres. At last, this work tries to show the 

characters of a mamulengo play, its relation with the rural areas, just as the actualizations the new 

Mestres make in the play. With the advent of the covid-19 pandemic, this work also brings how 

mamulengo shows itself in another type of public arena, by making live appearances on social 

media, and how these actualizations in the way they play mamulengo continues to articulate with 

the social and historical context they find themselves in, with parts of the show speaking about 

vaccination, removing discriminatory content, among other topics. 

 

Keywords: puppet; cultural policies; associativism; Pernambuco; urban anthropology; patrimony; 

museu do mamulengo 
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Introdução  

 

A Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, foi 

fundada no ano de 20031 em Glória do Goitá, cidade da Zona da Mata Norte 

Pernambucana. O interesse em acompanhar a Associação se deu quando trabalhei no 

Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural (Promoart), projeto vinculado 

à Associação Cultural de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro (Acamufec) e 

ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), com apoio do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). À época a Associação tinha Edjane 

Ferreira como Presidente, com quem mantive contato contínuo. 

No final do ano de 2003 o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular passa a 

integrar a estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e, desde então, tem 

estado junto ao Departamento de Patrimônio Imaterial deste, trabalhando em parceria no 

que tange a produção e celebrações de saberes da cultura popular, realizando registros, 

inventários e ações de salvaguarda.  

Fazem parte do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular o Museu de 

Folclore Edison Carneiro (MFEC), a Biblioteca Amadeu Amaral (BAA), os setores de 

Pesquisa, de Difusão Cultural e o setor administrativo, além da Sala do Artista Popular 

(SAP) e do Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural. Dessa forma, 

podemos entender o CNFCP como um organismo e cada um desses espaços em constante 

diálogo com os demais, viabilizando as ações do Centro.  

 

 
1 Ata de Fundação e Estatuto da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá 

se encontram nos Anexos 1 e 2.  
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Figura 1 – Fluxograma da organização das instituições e projetos do IPHAN 

 

O Museu de Folclore Edison Carneiro (MFEC), fundado no ano de 1968, se 

localiza em imóvel do lado do Museu da República, no bairro do Catete, na cidade do Rio 

de Janeiro. Leva o nome do etnólogo e folclorista Edison Carneiro2, um dos expoentes da 

pesquisa e valorização da cultura popular. Segundo o site do CNFCP o MFEC: 

 

[...] soma hoje cerca de 17 mil objetos, que alimentam tanto a exposição de 

longa duração, "Os objetos e suas narrativas", quanto as exposições 

temporárias da Galeria Mestre Vitalino.  

De vários autores, técnicas e procedências, estes objetos estão abrigados em 

reservas técnicas, disponíveis para consulta de pesquisadores em geral 

mediante agendamento. 3 

 

Por sua vez, a Sala do Artista Popular é um programa permanente do CNFCP, que 

visa manter viva a produção de formas de artes populares e com ações relativas à 

pesquisa, documentação, difusão e apoio a estas.  

 

A partir de pesquisas de campo e documentação fotográfica, o programa 

realiza, no espaço da Sala do Artista Popular (SAP), exposições com vendas 

 
2 Nascido em Salvador (BA), e formado em Ciências Jurídicas, viveu no Rio de Janeiro desde 1939, onde 

trabalhou como jornalista, ensaísta e professor, sempre voltado para as questões que tocavam a brasilidade 

e o popular. Retirado de: http://cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Materia=162, acessado 20/11/2021. 
3 Retirado de http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=2, acessado em 20/11/2021. 
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dedicadas a artistas e comunidades produtoras de artesanato de cunho 

tradicional, em geral inéditos, que estabelecem livremente seus preços.  

Em cada mostra, que conta com divulgação e edição de catálogo etnográfico, 

os artistas estabelecem contato com seu público, recebendo pró-labore no caso 

de demonstração técnica.4 

 

Desta maneira, o programa Sala do Artista Popular tem ações que visam expor e 

comercializar mercadorias de arte popular, como artesanatos, além de fomentar 

encontros, tal como o Encontro de Artesãos que procura criar um intercâmbio de 

experiências entre estes de maneira a discutir as problemáticas existentes no ofício, como 

a venda de peças, distribuição, entre outras. Não se trata, portanto, de um espaço físico 

propriamente dito, mas de um programa organizado pelo CNFCP. Maria Pierro Gripp 

(2019) no seu trabalho sobre a SAP contextualiza o programa desde a sua origem: 

 

Nessa conjuntura, o programa SAP foi criado em 1983 e destinava-se à 

“produção de arte popular e artesanato brasileiro, envolvendo ações de 

pesquisa, documentação, difusão e fomento” (CNFCP, 2017). De forma 

esquemática, constituem-se algumas etapas ao longo do tempo: aprovação de 

um calendário, seleção das propostas de trabalho, estabelecimento de parcerias 

locais e de um cronograma de visita, pesquisas de campo com documentação 

audiovisual, escrita do Catálogo Etnográfico, montagem da exposição, 

recepção do artista na instituição, comercialização da produção. (GRIPP, 2019, 

p. 16). 

 

A autora também explica o funcionamento da SAP, explicando que ela: 

 
[...] seleciona grupos ou indivíduos, artesãos/artistas, de todo o território 

nacional que tenham produção relacionada aos seus critérios de arte popular 

para expor e vender durante aproximadamente 40 dias no espaço da instituição 

destinado exclusivamente para essa finalidade. Arquitetonicamente, trata-se de 

uma sala de 70 m2 aproximadamente na área de entrada da sede do CNFCP, 

no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. (GRIPP, 2019, p. 16). 

 

Ao lado da Sala do Artista Popular está a Biblioteca Amadeu Amaral - nomeada 

em homenagem ao "jornalista, poeta, folclorista e pioneiro nos estudos sobre folclore 

brasileiro e considerado precursor da pesquisa de campo na área" -, tem seu acervo de 

"livros, periódicos, folhetos, teses, folhetos de cordel, recortes de jornais" constituído 

desde 1961, sendo considerado um dos maios da América Latina na área do folclore e da 

cultura popular5.  

 
4 Retirado de http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=50, acessado em 20/11/2021. 
5 Trechos retirados do site do Centro de Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Disponível em 

http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=3 (Acesso em 20/11/2021). 
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O Programa de Promoção de Artesanato de Tradição Cultural (Promoart), 

executado pela Associação dos Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro 

(Acamufec) e com suporte teórico-metodológico do CNFCP sendo que os artesãos 

atendidos têm ligação com a Sala do Artista Popular (SAP). Ele foi iniciado no ano de 

2007 com o objetivo de dar suporte e promover a autonomia e "dinamização" econômica 

dos artesãos tradicionais no Brasil. Este programa atende a diversos polos de artesanato 

tradicional em todas as regiões do Brasil,  

O Promoart foi dividido em três etapas de ação. A primeira consistiu em um 

mapeamento para definição dos polos, isto é, visitou os grupos de artesanato, organizados 

em associação ou cooperativa, a partir de dados que já dispunha da SAP. Em um segundo 

momento houve oficinas de capacitação de para estes artesãos, como de precificação do 

artesanato de maneira a formar fundo de caixa e de como embalar produtos de maneira 

sustentável. Onde foram necessárias, também foram feitas obras de estrutura no local e 

compra de materiais para confecção das peças. A terceira e última etapa consistia em 

retornar aos polos e avaliar a condição destes após as ações promovidas anteriormente, 

se estas haviam sido bem sucedidas ou não. As prioridades do Promoart, de acordo com 

as informações no site do CNFCP são as seguintes: 

 

➢ Implantação de um espaço de referência de comercialização da arte popular 

que promova melhores relações de troca e pagamento de preço justo e que 

funcione em sistema de rede com os artistas e as comunidades tradicionais;  

➢ realização de diagnóstico junto a 36 pontos de comercialização e/ou 

espaços de exposição permanentes reestruturados nas etapas anteriores do 

Programa;  

➢ realização de um Encontro de Artesãos, a fim de promover o intercâmbio 

entre os artesãos, fortalecendo e valorizando a identidade dos grupos e 

indivíduos;  

➢ realização do Mercado Brasil de Artesanato Tradicional.6 

 

Uma das ações promovidas era o Mercado Brasil de Artesanato Tradicional, uma 

feira de artesanato com diversos grupos de artesãos. O Mercado Brasil aconteceu nos 

jardins do Palácio do Catete, sendo uma realização da Acamufec, do Museu de Folclore 

Edison Carneiro, do CNFCP e do IPHAN/Ministério da Cultura. Os representantes de 

cada polo são convidados a participarem presencialmente do evento, onde cada polo tem 

um stand para expor e vender suas peças de artesanato, participam de reuniões com 

equipes de difusão e pesquisa, da museologia, além dos encontros de artesãos já citados 

 
6  Retirado de http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=128, acesso em 20/11/2021. 
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anteriormente. No período em que ocorre o evento, os artesãos têm as passagens, diárias 

e alimentação pagas pelo Promoart. 

Durante o período de um ano (2014 - 2015) em que trabalhei como técnica do 

Promoart, estive em contato com alguns grupos de "artesanato de tradição", como são 

chamados no contexto do Programa, são grupos entendidos como aqueles que 

confeccionam manualmente seus produtos, evidenciando-se que tal manufatura guarde 

relação histórica com o local, as famílias e os grupos nela envolvidos. Naquele momento, 

o programa passava pela terceira fase de seu projeto, a de retorno aos polos e avaliação 

dos resultados, como citado acima.  

Dentre os polos atendidos pelo Promoart está o dos bonecos de mamulengo de 

Glória do Goitá, tendo como principal contato a Associação Cultural de Mamulengueiros 

e Artesãos de Glória do Goitá (ACMAGG).  

Em abril de 2016 fui ao Museu do Mamulengo para conversar com Edjane 

Ferreira Lima, na época com 31 anos, que estava como presidente da Associação. O 

objetivo da visita, no âmbito da terceira etapa do Promoart, era saber como estava o 

espaço do Museu e se havia interesse da Associação em participar do Mercado Brasil.  

Neste primeiro encontro conversamos bastante, principalmente a respeito de questões em 

torno do prédio do Museu do Mamulengo.  

Voltei a encontrá-la no Mercado Brasil que aconteceu em outubro de 2016 e 

continuamos conversando a respeito do Mamulengo de Glória e os desafios citados pelos 

mamulengueiros da Associação para manter o Museu. 

Em 2017 retornei a Glória, dessa vez com o intuito de fazer a pesquisa de campo 

junto à Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, no Museu do 

Mamulengo. Mantive contato com Edjane, que me apresentou ao universo do 

mamulengo, à Associação e ao Museu do Mamulengo. Ou seja, minha inserção se deu a 

partir de uma jovem mamulengueira e bonequeira da Associação e do Museu do 

Mamulengo. Penso ser importante destacar esses pontos, visto que o mamulengo é 

bastante plural, são muitos os mamulengos de Glória, e mesmo do Museu e da 

Associação.  

A Associação, o mamulengo (confeccionar bonecos e brincar o mamulengo) e o 

Museu muitas vezes se misturam, nas narrativas, nas ações promovidas. Estes se 

correlacionam todo o tempo, apesar de serem "espaços" distintos, mas que ao mesmo 

tempo se entrecruzam e coabitam, visto que o Museu do Mamulengo é a casa de muitos 
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bonecos e uma segunda casa para bonequeiros (os que fazem os bonecos) e 

mamulengueiros (os que brincam). 

O Museu do Mamulengo também é um espaço de disputas que foi se 

transformando no decorrer do tempo. Entre os anos de 2017 a 2020 acompanhei algumas 

situações em torno do prédio e de como a Associação conseguiu fazer dele o Museu do 

Mamulengo que é hoje.  

A estrutura em que está o Museu é antiga e foi construída no ano de 1915 pelo 

prefeito Coronel Manoel Pessoa de Luna, tendo sido reconstruído no ano de 1932 pelo 

prefeito Manoel Correia de Vasconcellos. No decorrer dos anos o prédio já sediou o 

Mercado Municipal, Casa de Farinha, fábrica de sandálias, Centro Cultural do 

Mamulengo e Museu do Mamulengo.   

Algumas pessoas da vizinhança ainda referiam-se ao local como Casa de Farinha 

ou prédio do Mercado. As casas de farinha, onde transforma-se a mandioca em farinha 

para ser vendida nas feiras, são muito comuns ainda hoje, sendo Glória do Goitá o 

município com maior número dessas casas na região. Os mercados municipais também 

são comuns nas cidades do interior de Pernambuco, sendo um espaço de comércio e 

sociabilidade sobretudo nas cidades interioranas.  

No decorrer da pesquisa (2016 - 2021) foi possível perceber a existência de dois 

espaços em torno dos mamulengos que nascem e vivem no Museu. Um destes existe 

enquanto espaço administrativo, que por vezes se revela também familiar, a saber, a 

Associação, e o outro é o espaço físico, isto é, o Museu do Mamulengo de Glória do 

Goitá.  

Dito isto, a partir do mamulengo - bonecos e teatro -, se dá a organização da 

Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e com o trabalho 

desta a organização do espaço e o trabalho que deu início ao Museu do Mamulengo.  

Esses dois espaços foram citados pelos mamulengueiros e bonequeiros da 

Associação sempre de forma a mostrar que são importantes e distintos para a organização 

e manutenção de um determinado grupo de mamulengueiros, bonequeiros e músicos de 

Glória do Goitá, ao mesmo tempo em que também estão ligados, visto que é a Associação 

que faz a manutenção do Museu e faz do antigo prédio ser o Museu do Mamulengo de 

Glória do Goitá. Percebi então que essas duas esferas, Associação e Museu, foram se 

misturando uma à outra, de forma que já não sei se seria possível admiti-las enquanto 

espaços distintos.  
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Todas as relações, inclusive as que envolvem a Associação e o Museu do 

Mamulengo, são extremamente dinâmicas, contextuais e estão em constante negociações 

e mudanças.  

 

*** 

 

Em setembro de 2017 fui para Lisboa no âmbito do “Programa Cidades em 

Mudança: processos participativos em Portugal e no Brasil”, onde residi até setembro do 

ano de 2018. No período em que lá estive tive contatos com bonequeiros e atores ligados 

ao teatro de bonecos, especialmente alguns que fazem o Teatro de Dom Roberto e os 

atores dos Bonecos de Santo Aleixo, da cidade de Évora. Estive mais tempo e mais 

próxima a estes últimos, tendo morado em Évora de junho ao final de agosto de 2018 

acompanhado os Bonecos de Santo Aleixo em apresentações em Évora, em aldeias 

vizinhas, e em Granada, Espanha.  

O campo junto aos atores dos Bonecos de Santo Aleixo me proporcionou uma 

abertura maior para a reflexão acerca dos teatros de bonecos, inclusive do mamulengo. Já 

havia uma conexão entre estas duas expressões culturais a partir do contato entre atores 

dos BSA (Bonecos de Santo Aleixo) e alguns mamulengueiros e de diálogos e reflexões 

mais teóricas em torno da teatralidade de ambos.  

Desse modo, em alguns momentos trarei informações e experiências vividas junto 

aos BSA nas reflexões em torno dos mamulengos, assim como descrições de atores dos 

Bonecos de Santo Aleixo e de mamulengueiros que dizem respeito a situações 

semelhantes vividas por eles. 

No ano de 2017, já estando em pesquisa de campo em Glória do Goitá, comecei a 

pesquisa acerca do teatro de bonecos de fantoche conhecido como "Dom Roberto", que a 

princípio chamou minha atenção pela semelhança entre seus bonecos e sua estrutura de 

apresentação teatral com os bonecos e a teatralização do mamulengo.  

Na busca por conhecer mais a respeito dos teatros de Dom Roberto, descobri 

alguns estudos que vêm sendo desenvolvidos no intuito de estabelecer um diálogo entre 

esses dois teatros de bonecos acerca de suas semelhanças, aproximações e 

particularidades. Entre eles está a tese “A cinética dramatúrgica do Teatro de Formas 

Animadas – Estudo comparativo entre os Robertos, Mamulengos e companhia de Teatro 

de Marionetas do Porto”, de Clarissa Lourenço Jorge Campello. Nele, a autora fala dessas 
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duas abordagens do teatro de bonecos, assim como da relação entre elas, permitindo 

aprender sobre o universo do Dom Roberto, até então desconhecido por mim.  

Em buscas online encontrei o inventariado do pedido de patrimonialização do 

Teatro de Dom Roberto, na Matriz CPI7, tendo como proponente o Museu da Marioneta 

de Lisboa, espaço que conta com exposição permanente dos bonecos do Teatro de 

Robertos e que, chegando eu à cidade, foi o ponto de partida da pesquisa em Portugal.  

O documento disponível na Matriz permite acessar o levantamento feito pelo 

Museu da Marioneta junto aos bonecreiros - como são chamados e se denominam os que 

fazem o Teatro de Dom Roberto em Portugal -, sendo um denso material com 

levantamento histórico deste teatro e nomes dos que hoje ainda os apresentam. 

De acordo com o inventariado para patrimonialização do Teatro de Dom Roberto 

feito pelo Museu da Marioneta:  

 

[O Teatro de] Dom Roberto é um tipo de teatro itinerante de marionetas que pode ser 

feito em qualquer local e em qualquer data, mas que tradicionalmente se realiza na 

Primavera, Verão e inícios do Outono nas praias, jardins, praças e em associação com 

as feiras [...] O som característico destes espetáculos é dado pela palheta, instrumento 

que o marionetista coloca na boca com o propósito de amplificar a voz. O reportório 

tem um carácter satírico e a manipulação é feita num ritmo veloz. Usualmente é feito 

na rua onde o público se junta à volta da guarita assim que ouve o som da palheta que, 

amplificando a voz do bonecreiro, dá o primeiro mote para o espetáculo começar. A 

partir desse momento, as marionetas de luva vão aparecendo na zona superior da 

estrutura, interagindo ora entre si, ora com o público. [...] Muitas vezes o bonecreiro 

conjuga numa mesma sessão várias peças, uma vez que, por norma, cada uma delas 

não dura mais do que 10 minutos. (Pedido de Inventariação de Teatro Dom Roberto 

no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial – Anexo I, 2009, p. 3-4). 

 

De acordo com as informações do inventário e as obtidas em contexto de pesquisa 

de campo, o Teatro de Dom Roberto está inserido hoje em uma rede de festivais e 

apresentações feitas por convites de instituições, ainda que alguns bonecreiros façam 

apresentações nas ruas e a maior parte faça parte de companhias de teatro. 

Comecei uma busca para encontrar o Teatro de Dom Roberto e onde aconteciam 

as apresentações, e logo descobri que os que ainda lhes dão vida encontravam-se 

dispersos por Portugal e que, apesar da renovação e retomada de apresentações, não era 

muito comum encontrá-los. 

Ainda no ano de 2017, fui à Casa da Marioneta de Sintra, onde assisti à primeira 

apresentação de Dom Roberto e conheci o ator, diretor e bonecreiro Fernando Alexandre 

 
7  É uma base de dados em que é feito o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Essa base 

online possibilita fazer o pedido de inventariado.  
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Cunha8, que fazia as apresentações de Dom Roberto no local. O público era, em sua 

maioria, de crianças, que se divertiam com as pauladas que o Roberto distribuía. As 

apresentações eram aos finais de semana, mas apesar do diálogo estabelecido entre o 

mamulengo e o Teatro Dom Roberto a partir da teatralidade, não via como estabelecer 

um diálogo a partir da minha pesquisa já iniciada junto aos mamulengueiros de Glória.  

Em dezembro de 2017 me foi indicada uma visita à cidade de Évora para conhecer 

os Bonecos de Santo Aleixo. Diferentemente do Teatro de Roberto, os Bonecos de Santo 

Aleixo possuem uma estrutura de apresentação em espaços fechados, a iluminação é feita 

por uma candeia de azeite e os bonecos são manipulados por vara.  

Em relação aos Bonecos de Santo Aleixo, encontra-se também uma literatura feita 

por investigadores diretamente inseridos no universo do teatro, como o livro Bonecos de 

Santo Aleixo: a sua (im)possível história: as marionetas em Portugal nos séculos XVI a 

XVIII e a sua influência nos Títeres Alentejanos do ator e pesquisador Alexandre Passos. 

Assim como investigadores como Christine Zurbach e José Alberto Ferreiro.  

São também importantes as comunicações que aconteceram na Bienal 

Internacional de Marionetas de Évora nos anos de 1997, 1999 e 2001. As comunicações 

apresentadas na ocasião do Seminário Internacional de Marionetas de Évora, que 

aconteciam simultaneamente à Bienal Internacional de Marionetas de Évora,  tratam de 

diversos aspectos dos teatros de bonecos, incluindo questões em torno da teatralidade e 

continuidade dos Bonecos de Santo Aleixo.  

 Os atores de Santo Aleixo, próximo à semana do Natal, apresentam o Auto da 

Criação do Mundo. Assisti a duas apresentações que aconteceram em uma sala na 

Biblioteca Municipal de Évora. Os BSA são apresentados pelos atores: Ana Meira, Izabel 

Bilou, Gil Nave, Victor Zambujo e José Russo. Ao final da apresentação conversei 

rapidamente com o ator José Russo, apresentei-me como investigadora do teatro de 

mamulengo de Glória do Goitá e marcamos uma conversa no Teatro Garcia de Rezende. 

É interessante notar que, o termo nativo para quem faz os Bonecos de Santo Aleixo é ator, 

diferente do termo utilizado para os que fazem Dom Roberto, bonecreiros. 

José Russo e os demais atores dos Bonecos de Santo Aleixo já conheciam o 

mamulengo e alguns dos mamulengueiros de Glória, como os mestres Zé de Vina e Zé 

Lopes. Foi José Russo que me contou pela primeira vez da ida do mestre Zé Lopes a 

Portugal e Espanha, no ano de 1997. Também falou de alguns pesquisadores brasileiros 

 
8 Diretor da Companhia Valdevinos Teatro de Marionetas desde 1997. No ano de 2015 inauguraram a Casa 

da Marioneta, no Jardim da Anta, em Agualva. 
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que haviam iniciado e estabelecido o diálogo entre mamulengo e BSA, como Magda 

Modesto, Izabela Brochado e Chico Simões.  

Essa aproximação com os Bonecos de Santo Aleixo se deu primeiramente por 

entrevistas e conversas com José Russo. A partir de minha maior proximidade com ele, 

pude acompanhar os atores em apresentações fora de Évora. Minhas primeiras viagens 

para ver os BSA se deram no mês de maio de 2018, em apresentações no Alentejo, mais 

especificamente nos teatros das aldeias de Redondo e Ciborro. Desde então tive maior 

abertura com os atores, além de conversas informais sobre os BSA e seus conhecimentos 

sobre bonecos no Brasil. Também tive a oportunidade de ir em apresentações de BSA 

fora de Portugal, como a que ocorreu no mês de junho de 2018 em Granada, na Espanha, 

onde eles fizeram uma apresentação na Casa-Museu Federico García Lorca. Por fim, no 

mês de setembro, a última apresentação que acompanhei dos BSA se deu na festa do 

"Avante!", organizada pelo Partido Comunista Português. 

Apesar de este período, durante o qual conheci muito a respeito do teatro de 

bonecos e do próprio mamulengo, não estar registrado explicitamente neste trabalho, ele 

foi fundamental para compreender a respeito desse universo, das relações estabelecidas e 

da organização dos mamulengueiros e bonequeiros que, organizados enquanto 

Associação, se firmaram enquanto tais.  

*** 

 

Para tanto, durante a pesquisa que decorreu entre os anos de 2016 e início de 2021, 

estive atenta às informações trazidas pelos interlocutores de modo que me guiassem, e o 

caminho foi trilhado a partir do que me era dito em relação a pessoas com quem deveria 

conversar, autores citados pelos interlocutores e, de certo modo, sigo este caminho no 

processo de escrita, como uma forma de ser honesta em relação aos interlocutores e a 

como a pesquisa foi desenvolvida.  

Nesse período fiz levantamento bibliográfico9, visitas a museus, observação 

participante no Museu do Mamulengo de Glória e trabalho de campo, junto aos 

mamulengueiros. Também tive a oportunidade de gravar algumas conversas com os 

 
9 Teatro Dom Roberto: O teatro tradicional itinerante português de marionetas de José Manuel Valbom 

Gil; Da vida das marionetas: Ensaios sobre os Bonecos de Santo Aleixo de José Alberto Ferreira; 

exemplares da Revista Adágio (revista do Centro Dramático de Évora); Autos, passos e bailinhos: Os 

Textos dos Bonecos de Santo Aleixo, coordenado por Christine Zurbach, José Alberto Ferreira e Paula 

Seixas; Teatro de marionetas: Tradição e Modernidade, sob coordenação de Christine Zurbach. 
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mamulengueiros: Gilberto Lopes (Mestre Bel), Edjane Ferreira (Mestra Titinha), José 

Severino dos Santos (Mestre Zé de Vina) e José Lopes da Silva Filho (Mestre Zé Lopes). 

Acompanhei apresentações e conversei com mamulengueiros, bonequeiros e 

atores dos Bonecos de Santo Aleixo, assim como com as pessoas envolvidas, de forma 

direta ou não, nessas manifestações culturais; para tanto, procurei acompanhar atividades 

desenvolvidas pelos grupos, tendo conversas informais e entrevistas, quando foi possível 

ou necessário devido ao tempo de pesquisa de campo, mais limitado em virtude de ter 

somente um ano de período sanduíche em Portugal.   

Dessa forma, se em Glória do Goitá existe o Museu do Mamulengo ativo, como 

espaço para trabalho e apresentações dos mamulengueiros que fazem parte da 

Associação, em Lisboa um dos primeiros desafios encontrados para o desenrolar do 

trabalho de campo era a pouca informação a respeito do teatro de Dom Roberto e a 

dificuldade em encontrar os bonecreiros e, posteriormente, a diferença de organização 

entre os mamulengueiros e bonequeiros de Glória e os atores dos Bonecos de Santo 

Aleixo, visto que o teatro dos BSA não é o único trabalho no qual os atores estavam 

envolvidos. 

 

Como cheguei ao Nova Geração 

 

A primeira e principal interlocutora da pesquisa foi Edjane Ferreira, inicialmente 

por ser a presidente da Associação e o contato ter acontecido no âmbito do Promoart, e 

depois como interlocutora no trabalho de campo. Com algum tempo e ao acompanhar 

Edjane é possível perceber que não era somente a presidente, mas também que fazia e faz 

bonecos, teatro de mamulengo, articula participação em eventos junto aos órgãos 

públicos, organiza eventos e era o principal contato para comunicação com o Museu, 

desde visitas a encomendas de bonecos de mamulengo.  

Algumas etnografias têm um interlocutor principal, como por exemplo o clássico 

Sociedade de Esquina de William Foote-Whyte. Trabalhos mais recentes, como A graça 

de contar. Um Pai Francisco no bumba meu boi do Maranhão; de Luciana Gonçalves de 

Carvalho (2005) e A Zona da Mata é rica de cana e brincadeira. Uma etnografia do 

mamulengo; de Adriana Schneider Alcure (2007), por exemplo, que tiveram como 

principais interlocutores Betinho e Zé de Vina respectivamente. 
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No caso desta pesquisa, foi Edjane, uma mestre de uma geração posterior e 

discípula de Zé de Vina. Foi a partir do contato e da relação que estabeleci com Edjane, 

que conheci o mamulengo da Nova Geração de Glória do Goitá. Dessa forma, minha 

inserção neste universo foi direcionada com um olhar mais específico no processo das 

mudanças na dinâmica do mamulengo em Glória. 

Tendo em vista os diferentes papéis assumidos por Edjane, entendo seu lugar 

enquanto liderança. Essa não é a maneira como Edjane se coloca ou define, portanto não 

é uma categoria nativa. Entretanto, tendo em vista os múltiplos papéis de agência e 

atuação enquanto mamulengueira, bonequeira, secretária de cultura, produtora cultural, 

presidenta da associação, mãe e com um trabalho incessante de mobilização da 

Associação para manutenção e continuidade do Museu do Mamulengo enquanto espaço 

de exposição e mobilização, acredito que entender Edjane mobilização, acredito que o 

conceito de liderança é o que melhor define seu papel multissituado, engajado e 

organizado em torno do mamulengo.  

Edjane foi uma importante interlocutora durante todo o período de pesquisa. Das 

vezes que fui a Glória do Goitá, fui recebida por ela, inclusive sendo recebida em sua 

casa, onde fiquei hospedada. Fomos juntas à Lagoa de Itaenga, município próximo a 

Glória do Goitá, onde viveu Zé de Vina, à Feira Internacional de Artesanato de 

Pernambuco (Fenearte), ao IPHAN de Brasília, onde Mestre Zé de Vina foi 

homenageado. Também pudemos nos encontrar em algumas oficinas de mamulengo que 

Edjane ministrou no Rio de Janeiro. No período em que estive em Portugal, ou mesmo 

no Rio de Janeiro, mantivemos contato por redes sociais.   

O período do primeiro encontro com Edjane no Museu do Mamulengo até o 

encerramento do campo foi marcado por situações políticas e sociais que causaram 

impacto na dinâmica do Museu, entre elas o impeachment da Presidenta Dilma, as 

mudanças ministeriais, principalmente no âmbito da cultura, por fim, a pandemia de 

covid-19. Além das mudanças na cidade de Glória, como a mudança de prefeito, estas 

são um fator importante uma vez que, dependendo de quem seja eleito, isso faz com que 

incentivos ao Museu sejam maiores ou inexistentes. Desta maneira, a política 

institucional é por muitas vezes conflituosa no dia a dia do Museu. 

Além das conversas que aconteceram em encontros informais com os mestres Zé 

Lopes e Zé de Vina, fiz uma entrevista aberta com cada um dos mestres, assim como com 

outros mestres e associados do Museu do Mamulengo.  
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Chico Simões, mamulengueiro no Distrito Federal, que conheci em junho de  2019 

na cidade de Évora e com quem mantive contato, voltando a encontrar em agosto do 

mesmo ano, em reunião no IPHAN de Brasília, no contexto de um encontro para dar 

continuidade ao processo de patrimonialização do teatro de bonecos do Nordeste, no qual 

os mamulengueiros do Distrito Federal estão inseridos. Os mamulengueiros junto ao 

IPHAN aproveitaram a ocasião para fazer uma homenagem ao Mestre Zé de Vina, que foi 

a Brasília junto com Edjane. 

O início da pesquisa se deu com a busca de bibliografia sobre os bonecos de 

mamulengo, entre eles Hermílio Borba Filho (1987), que fala da dramaturgia do teatro de 

mamulengo, acreditando ser uma tradição vinda da Commedia dell'Arte. Fernando 

Augusto dos Santos (1979), que em artigo e entrevistas publicadas fala de sua experiência 

como diretor do grupo Só-Riso e da articulação para fundarem o Museu do Mamulengo 

de Olinda, além de Izabela Brochado (2001; 2005) que fala dos grupos de mamulengo do 

Distrito Federal entre os anos de 1990 e 2000. A autora investiga a continuidade do 

mamulengo a partir da transmissão oral ao observar que nesse período houve um aumento 

de grupos de mamulengo cujos participantes vivem no Distrito Federal, o que 

proporcionou um circuito de apresentações com público interessado na expressão 

cultural. Chico Simões, mamulengueiro do Distrito Federal, escreve em seu livro sobre 

uma das hipóteses de o início do mamulengo ter se dado nas senzalas das fazendas 

canavieiras na Mata Norte nordestina.   

É interessante notar como as informações trazidas pelos mamulengueiros e pelos 

autores constroem uma narrativa mítica a respeito do início do mamulengo, permitindo a 

construção de mamulengueiro e do mamulengo apresentado.  Não tenho qualquer 

interesse em buscar uma possível origem ou uma origem "verdadeira" do mamulengo, 

acredito, na verdade, que ela sequer possa ser algo de investigação exaustiva, visto o 

mamulengo ser uma arte da cultura popular constantemente atualizada e com suas 

dinâmicas alteradas de tempos em tempos e a depender do contexto social, cidade, local 

do qual faz parte.  

 Todavia as informações trazidas por mamulengueiros e autores convergem a 

respeito da pluralidade do mamulengo, havendo “os mamulengos” e não somente um 

único que seja o legítimo e verdadeiro. Reforço, portanto, que o mamulengo aqui 

pesquisado é o mamulengo da Associação Cultural do Museu do Mamulengo de Glória. 

Nessa pesquisa tenho como foco o mamulengo feito por essa Associação Cultural do 
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Museu do Mamulengo e de que modo este abraça e permite a continuidade desta 

expressão cultural.  

Em outra vertente bibliográfica, há o trabalho de Adriana Alcure, realizado no 

período em que as políticas públicas de fomento à expressão cultural e de 

patrimonialização desenvolvidas pelo Ministério da Cultura e pelo IPHAN estavam no 

seu ápice. Dessa forma, pretendo aqui fazer uma atualização de como os grupos, neste 

caso a Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá continuou sua 

articulação com as políticas públicas. 

A etnografia feita por Adriana Schneider Alcure (2007) em “A Zona da Mata 

é rica de cana e brincadeira”. Uma etnografia do mamulengo utiliza o que foi 

delineado por Bakhtin como cultura popular a partir do Carnaval, faz um paralelo com o 

mamulengo, analisa o mamulengo apresentado nas ruas, principalmente nas praças 

públicas e feiras, assim, Adriana Alcure contextualiza o mamulengo a partir do trabalho 

escravizado e rural nos canaviais da Mata Norte pernambucana.  

A partir de sua vivência e pesquisa junto aos  mestres mamulengueiros Zé de Vina 

e Zé Lopes, observa uma mudança nos usos de categorias e inserção em novos circuitos 

do mamulengo entre gerações de mamulengueiros, tendo como hipótese que a geração de 

Zé Lopes "[...] tenha, talvez, uma maior facilidade para assimilar as transformações 

do mamulengo em face aos novos circuitos e à nova conjuntura de valorização da 

cultura popular, ou, se quisermos, do patrimônio imaterial brasileiro (Gonçalves, 

2002)" (Alcure, 2007, p. 96).  

Desta maneira, na minha pesquisa de campo observei como essas categorias nos 

últimos anos continuaram em transformação e foram constantemente atualizadas. A 

geração de Zé Lopes e a seguinte estão mais envolvidas nos circuitos de cultura popular e 

dos processos de patrimonialização. Exemplo disso é o título de Patrimônio Vivo 

conferido ao mestre Zé Lopes e o mamulengo ter recebido junto a outros teatros de 

bonecos o título de Patrimônio Imaterial Cultural conferido ao Teatro Popular de 

Bonecos do Nordeste, inscrito no Livro de Formas de Expressão, em março de 2015, 

em pedido de inclusão solicitado pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos 

(ABTB).  

Entre os trabalhos mais recentes estão  os de Bárbara Duarte Benatti (2017), que 

retoma a discussão iniciada por Adriana Alcure e Izabela Brochado com foco na 

perspectiva da mulher no mamulengo, que nos últimos anos tem sido cada vez presente, 

não só atrás da barraca, mas também como o "Mateus", como instrumentista. Bárbara traz 
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alguns nomes de mulheres mamulengueiras, e tem como principal interlocutora Cida 

Lopes, filha do mestre mamulengueiro Zé Lopes. E o trabalho de Jorge Luiz Veloso da 

Silva (2017), onde o autor analisa o processo de criação do Museu do Mamulengo de 

Olinda a partir de relatos, documentos e dados jornalísticos, e ao fazê-lo constrói uma 

narrativa histórica do início do Museu.  

Museus e desafios para a antropologia  

 

Para compreender a dinâmica e organização do Museu do Mamulengo hoje é 

necessário contextualizar alguns pontos importantes em relação à região da Zona da Mata, 

de políticas culturais promovidas pelos governos federal e estadual (no caso, do estado 

de Pernambuco), assim como a literatura já produzida a respeito dos mamulengos. 

Também há uma literatura a respeito dos diferentes formatos possíveis de um museu para 

pensar o Museu do Mamulengo de Glória. 

Regina Abreu, em seu artigo "Os museus como desafio para a antropologia", após 

citar A poética da casa, de Gaston Bachelard, inicia com a seguinte reflexão: 

 

 Os museus são grandes casas (em sentido material e figurado), espaços 

consagrados e consagradores de histórias, lugares de memória, de 

colecionamento e de armazenamento de objetos. São também espaços de 

exposição, de apresentação, de comunicação. Mas fundamentalmente são 

espaços perenes que habitam nosso imaginário e nossa imaginação. E embora 

existam museus de território, que não se limitam às paredes de uma casa 

propriamente dita, os museus se fazem fortemente pela noção de espaço, um 

espaço que habita um outro tempo, não mais o do cotidiano, mas o do 

extraordinário. (ABREU, 2019, p. 182).  
 

O Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, nesse sentido, poderia ser entendido 

como uma casa. Suas paredes abrigam bonecos que contam histórias - as suas próprias, 

mas também dos registros dos lugares por onde passou sendo animados pelas mãos dos 

seus mamulengueiros, as cidades que já visitou... - mas não só, além da exposição do 

espólio dos bonecos do Mestre Zé de Vina, por exemplo, estão também os bonecos que 

são feitos para a venda como suvenir ou que ganharão vida nos teatros de outros 

mamulengueiros.  

Há também o convívio contínuo e diário dos que trabalham no Museu do 

Mamulengo, fazendo e/ou brincando com os bonecos, organizando atividades, na limpeza 

do espaço, recebendo visitas, conversando sobre bonecos, amenidades, questões políticas, 
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seja qual for o tema, numa relação não só de trabalho e amizade, mas também de 

familiaridade. 

Assim, acaba por se tratar de um espaço com sua devida complexidade, tendo em 

vista as relações estabelecidas e a sua representação para a cidade de Glória do Goitá. A 

estrutura do prédio onde hoje é o Museu do Mamulengo já foi Mercado Municipal e Casa 

de Farinha de uma cidade que tem em sua base histórica e econômica a plantação de cana-

de-açúcar e da mandioca. Pensando a complexidade deste e o uso da antiga Casa de 

Farinha/Mercado Municipal pelo Museu do Mamulengo, a discussão trazida por Mario 

Chagas se mostra relevante: 

 

Tudo isso contribui para o entendimento de que os museus modernos são 

espaços de memória, de esquecimento, de poder e de resistência; são criações 

historicamente condicionadas. São instituições datadas e podem, por meio de 

suas práticas culturais, ser lidas e interpretadas como um objeto ou um 

documento. Quando um pesquisador ou um profissional de museus debruça-se 

sobre essas instituições, compreendendo-as como elementos típicos das 

sociedades modernas, pode, por exemplo, visualizar em suas estruturas de 

atuação três aspectos distintos e complementares: do ponto de vista 

museográfico, a instituição museal é um campo discursivo; do ponto de vista 

museológico, é um centro produtor de interpretação; e, do ponto de vista 

histórico-social, é arena política. (CHAGAS, 2017, p. 124-125). 

 

Desta maneira, o prédio onde se localiza o Museu do Mamulengo acaba por se 

tornar um local em que atua em três níveis: o de discurso acerca do mamulengo, o de 

produção de interpretações sobre estes e de disputa dentro do mamulengo. 

Os bonecos contam da relação dos trabalhadores rurais com os donos de terras, 

invertem a relação de poder através do riso - é o que contam os mamulengueiros Zé de 

Vina e Zé Lopes, que iam brincar mamulengo nos sítios e hoje têm o respeito de seus 

alunos-discípulos enquanto Mestres Mamulengueiros.  

Como nas relações familiares, há desavenças e desentendimentos, mas sobretudo 

reconhecimento pelo ofício de mamulengueiro e pelo que foi aprendido com seus mestres. 

Em especial o Mestre Zé de Vina, padrinho do Mamulengo Nova Geração, o mamulengo 

do Museu do Mamulengo, recebendo todo o cuidado e reconhecimento até o final de seus 

dias. 

A discussão acerca da importância e papel dos museus tem sido debatida pela 

antropóloga Regina Abreu (2003; 2007; 2016). Antonio Motta (2015); Mário Chagas 

(2014; 2003; 2007) que discutem um novo cenário onde as políticas culturais são 

recebidas por diferentes grupos que reivindicam seu direito de existir, contar sua história 
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e relembrar suas memórias a partir de processos de patrimonialização e museificação. 

Como falam Lima Filho e Abreu: 

 

[...] Os antropólogos começaram a ser chamados pelos técnicos das instituições 

museais para refletirem com eles sobre políticas públicas, modos de 

funcionamento, ideologias, princípios e práticas de identificação, de 

preservação e de difusão dos acervos e dos bens culturais. Estes intercâmbios 

entre o pesquisador e as agências que configuraram o campo etnográfico de 

suas pesquisas são extremamente interessantes, mas muitas vezes provocam 

confusões e mal-entendidos (LIMA FILHO e ABREU, 2007, p. 39). 

 

Nesse processo surgem novas formas de se contar a própria história e escolher, de 

certo modo, o que se pretende que seja relembrado, atualizado, assim como de requerer 

espaços a partir das políticas de incentivo, como as políticas de editais, do governo federal 

e dos governos estaduais e municipais. Essa relação passa por tensões e oscilam entre 

disputas e conflitos e trabalho em conjunto. Chagas (2017) nos traz essa relação ao dizer 

que: 

 

Relação, tensão, encontro, confronto, peleja, conflito, disputa. Essas são 

algumas das palavras que servem para orientar uma aproximação, sem 

ingenuidade, da memória e da criatividade, incluindo aí os seus opostos. 

Memória e criação são conceitos e práticas articulados entre si. Não é possível 

criar, seja no campo das artes ou das ciências, sem o concurso da memória e a 

tensão com o seu oposto, sem essa tensão a repetição inconsciente se estabelece 

e o novo não eclode, sem ela não há pensamento, nem reconhecimento, nem 

percepção de identidades e diferenças. Sem criatividade a memória fica 

estagnada e tende à nostalgia, ao saudosismo, à esterilização; sem rompimento 

com a memória a alegria e a felicidade são impossíveis. A memória e a tensão 

com o seu oposto potencializam a criação. (CHAGAS, 2017, p. 132) 

 

Dessa forma, temos diferentes tipos de museus e das formas de funcionamento 

destes, como as atividades, o público, assim como o tipo de interação que a ele se 

proporciona.  

Dito isto, o esforço aqui empreendido tem como objetivo entender o que é o 

Museu do Mamulengo. Quais as estratégias e meios utilizados pela Associação para que 

o Museu cumprisse os requisitos enquanto instituição reconhecida oficialmente pelo 

IBRAM e, ao mesmo tempo, continuasse com o seu propósito social, de servir aos 

mamulengueiros enquanto espaço de encontro, organização, elaboração de estratégias, 

etc. Obviamente esses dois pontos dialogam e muitas vezes se confundem.  

Este trabalho se propõe a descrever e analisar as possíveis formas de relações 

estabelecidas, de reinvenção e de organização para a existência e continuidade do 
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mamulengo, aqui o mamulengo da Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos 

de Glória do Goitá e do Museu do Mamulengo. 

Dessa forma, o trabalho está divido em 6 capítulos. O primeiro aborda o contexto 

regional e sociopolítico no qual está inserido o mamulengo, a relação tradicional e 

moderno que perpassa a história dos movimentos culturais recentes em Pernambuco.  

 O segundo capítulo faz uma análise sobre as relações dos mamulengueiros com 

as políticas públicas, os processos de salvaguarda assim como as políticas culturais que 

ajudam a fomentar o mamulengo. 

O terceiro capítulo introduz quem são os mamulengueiros de Glória do Goitá, os 

mestres mais antigos e os mestres mais novos que fazem parte da nova geração que está 

no Museu do Mamulengo de Glória, além da hierarquia e poder simbólico no campo a 

partir da linhagem e da transferência e atualização de saberes, assim como o surgimento 

de novos mestres.  

No quarto capítulo apresento a Nova Geração dentro da Associação de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e as suas tensões com a política 

institucional. Questões como esses saberes e o processo de comercialização de bonecos 

de mamulengo dentro da Associação também são abordados. 

No capítulo cinco busco mostrar o teatro de Mamulengo, com as loas, músicas 

alguns diálogos, além de mostrar os bonecos que participam. As atualizações feitas no 

mamulengo pela Nova Geração também aparecem neste capítulo, com as escolhas da 

ordem de passagens a serem feitas. 

Por fim, no capítulo seis, a pandemia e o Nova Geração, o virtual como estratégia 

de continuação de mamulengo e de ações do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. 

Posteriormente mostro trechos de passagens do Mamulengo Flor de Mulungu, a relação 

que essas passagens fazem com o contexto urbano e questões contemporâneas, como a 

covid-19, o uso de máscaras e a crise econômica. 
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1. O Mamulengo e a Zona da Mata 

 

Neste primeiro capítulo falarei do contexto regional e político no qual estão 

inseridos o mamulengo de Glória do Goitá e alguns importantes movimentos sociais que 

foram relevantes na dinâmica social local e importantes para a compreensão dos 

processos que levaram à constituição do Museu do Mamulengo como ele é hoje, e 

aparecem ora na fala das pessoas ora na fala dos bonecos.  

Eu busco iniciar com relatos etnográficos e históricos sobre a Zona da Mata e 

abordo as políticas públicas desenvolvidas na região. Num segundo momento falo do 

movimento que deu início ao Museu do Mamulengo de Olinda e depois pavimentou, a 

partir de suas ações em Glória, o início do que veio a ser o Museu do Mamulengo de 

Glória do Goitá. Com isso pretendo destacar o contexto social no qual está inserido o 

mamulengo do Museu e as práticas culturais e políticas que fazem parte deste processo.  

Recorri à leitura de alguns autores clássicos sobre a geopolítica nordestina como 

Manoel Correia de Andrade (1963), Celso Furtado (1959), documentos do IBGE (1989, 

2017) e autores da antropologia como Moacir Palmeira (1977; 1979; 2006). 

 

1.1 A Zona da Mata e o trabalhador rural 

 

 'Plantei meu milho na beira do rio, Plantei meu milho na beira do rio, Colhi 

todo verde por causa do frio, ô pisa pilão, não posso pisar, ô pisa pilão não 

posso pisar' (...) Então, Xica do Cuscuz, eu gosto porque representa nossa 

agricultura também e é uma negra. Antigamente, as mulheres da Zona Rural 

usavam muito chita, então a gente mantém a tradição do personagem, um 

lembrete do povo pernambucano, do Nordeste, que pra mim é orgulho, a 

Xica10. 

 

 

Os personagens do mamulengo, através suas músicas, roupas, falas e 

caracterizações, são uma representação do trabalho rural, agrícola da Mata Norte. A partir 

das interações entre os bonecos e suas narrativas aparecem sociabilidades, relações de 

poder, formas de falar, histórias míticas formam uma cosmologia que remonta a períodos 

mais antigos, quando a principal - para não dizer única - fonte de renda na região era a 

agricultura.  

 
10 Fala de Edjane no vídeo documentário "Conheça os personagens do Mamulengo: Mestra Titinha"; 

https://www.youtube.com/watch?v=IWssfyh1IBU. Acesso em 22/10/2021. 
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Os trabalhadores rurais, por muitos anos, viviam nas terras dos seus patrões, 

ocupavam um terreno em que podiam construir sua casa e semear alguns alimentos em 

quantidade limitada, ou seja, alimentos exclusivamente para sua alimentação e em 

quantidade suficiente para a subsistência, sem risco de excedente que pudesse ser vendido 

nas feiras da cidade. Além disso, era comum que os donos das terras tivessem armazéns 

onde vendiam produtos e alimentos para seus trabalhadores. É evidente que a relação 

patrão x trabalhador era de contínua exploração deste, sendo alguns análogos ao trabalho 

escravo. 

O mamulengo é citado muitas vezes como uma inversão, ao satirizar essas 

relações de poder, principalmente do trabalhador com o patrão, a igreja e as forças de 

segurança. 

Sendo uma região dividida em latifúndios com forte cultura canavieira, é comum 

que as muitas manifestações culturais locais envolvam os canaviais e as relações de 

opressão entre os donos de engenho e os trabalhadores rurais, seja no período em que as 

manifestações culturais acontecem, seja na dinâmica, nos personagens e na importância 

destas para os que brincam, dançam, cantam, performam... a nível de sociabilidade, lazer 

e resistência. 

Há, portanto, uma particularidade de algumas sociabilidades que são bastante 

demarcadas, tal como as idas às feiras, por exemplo, e o uso do espaço público à noite, 

que era marcadamente limitado aos homens.  

Edjane conta que quando criança ia com a mãe para as apresentações de 

mamulengo que aconteciam na praça da cidade, no contexto de festas da cidade, e que 

não gostava quando saía cedo porque a parte de que mais gostava era quando aparecia 

a personagem Quitéria.  

A Quitéria é uma boneca de mamulengo inteira e manipulada por uma vara presa 

às costas da boneca, ela tem um tamanho maior do que o dos outros, manipulados  por luva. 

Edjane diz: "Sempre ficava encantada com Quitéria, achava que era uma anã!  Mas a 

Quitéria só aparece no final da apresentação e não acompanhava tudo porque tinha  que ir 

embora às 10h (da noite)". Pergunto então o porquê de precisar ir embora e ela diz  que 

depois das vinte e duas horas as mulheres e as crianças tinham que ir embora para  suas 

casas. 

Mikhail Bakhtin em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento - O 

contexto de François Rabelais, ao fazer uma análise de Gargantua e Pantagruel,  de 

Rabelais, traz elementos de análise importantes para compreensão de aspectos sociais 
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e culturais a partir da jocosidade apresentada por ele, mas que está presente na cultura 

popular desde a antiguidade, mesmo na época medieval sendo um aspecto 

determinante nas sociabilidades presentes nas praças públicas, nas feiras... 

A praça pública era o ponto de convergência de tudo que não era oficial, 

de certa forma gozava de um direito de "exterritorialidade" no mundo da 

ordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra. 

Claro, esses aspectos só se revelavam inteiramente nos dias de festa. Os 

períodos de feira, que coincidiam com estes últimos e duravam 

habitualmente muito tempo,  tinham uma importância especial. 

(BAKHTIN, 1993, p. 132). 

 

Sendo permitidos nestes espaços comportamentos, falas e risos que talvez não 

fossem considerados adequados para mulheres e crianças de uma forma geral, havendo 

assim interditos através de horários, como no caso contado por Edjane, para a 

permanência daqueles nas festas de rua e nas apresentações de mamulengo. 

Além das festas nas praças, as feiras também eram um local onde havia uma 

restrição moral às mulheres e crianças, como relata Moacir Palmeira em Feira e mudança 

econômica (1971). O autor descreve a sociabilidade e categorias usadas no contexto das 

feiras na cidade do Carpina, uma cidade a menos de quarenta quilômetros de distância 

de Glória do Goitá, ambas marcadas pela economia latifundiária, que demarcava  também 

as relações sociais e de poder. Entretanto Carpina é uma cidade que funcionava  (e ainda 

funciona) como um polo comercial mais abrangente, com uma estrutura urbana mais 

estabelecida, inclusive com a presença de uma estação de trem, que permitia uma 

ligação mais rápida com a capital, Recife. Dessa forma, era comum que os agricultores 

e comerciantes viajassem para vender seus produtos em cidades vizinhas. Dito isto, 

Moacir Palmeira traz o seguinte relato a respeito da presença de mulheres nesse espaço: 

Tanto feirar (vender na feira) como fazer feira (comprar na feira) são 
definidos  socialmente como atividades masculinas. Ou, como disse 
um pequeno  proprietário de 
Carpina:   “As mulheres 
não vendem na feira. Só quando é tempo de festa é que vão  vender para 
apurar uma coisinha para comprar um vestido, uma roupa pros  
meninos...A mulher do pequeno proprietário ainda conhece a feira. Mas 
tem mulher aí que nem conhece Carpina. A mulher do assalariado nunca 
vai à feira.  Tem vergonha de não ter um vestido novo para ir à feira. Só 
tem uma roupa.  Em caso de autônomo, a família vai à missa e depois à 
feira. É mais livre (...).  mulher que não tem marido nem filho, manda o 
vizinho vender. Ela se acanha  de ir sozinha à feira. (...) (PALMEIRA, 1971, 
p. 324). 

As feiras também aparecem no trabalho de Adriana Alcure: 
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É interessante comparar o espaço da feira com o da praça pública como 

locais de universos sociais compartilhados e superpostos, combinando 

negócio, trabalho, diversão e vida social e política. Nos municípios da 

Zona da Mata, podemos observar esses espaços como importantes locais 

articuladores das mais diversas relações sociais. Isto indica, como 

procurarei demonstrar ao longo deste trabalho, a permeabilidade e a 

conexão existentes entre a cultura da cana-de-açúcar, o mamulengo e as 

muitas brincadeiras da Zona da Mata. (ALCURE, 2007, p. 33). 

 

É interessante notar que a feira e o mamulengo com apresentações até tarde da 

noite e com mestres homens na cidade evidenciam, de fato, espaços de sociabilidades 

masculinas, mas que já não são tão estabelecidas como foram. 

Esse aspecto denota a questão da sociabilidade em relação a espaços públicos, que 

mudou no decorrer do tempo. Os trânsitos de homens e mulheres nesses espaços foram 

aumentando ao logo dos anos.  

Penso que seja importante destacar que quando trago aqui o contexto regional da 

Mata Norte, apesar de características e efeitos seus se refletirem nos diversos mamulengos 

que ganharam mundo, isso se refere aos mamulengos da Associação Cultural de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá.   

 

1.1.1. Pernambuco  

 

O estado de Pernambuco faz parte da região Nordeste11, é subdivido em cinco 

mesorregiões: Agreste Pernambucano, Mata Pernambucana, Metropolitana do Recife, 

São Francisco Pernambucano e Sertão Pernambucano, numa área territorial de 

98.067,880 km², com população estimada em 9.674.793 habitantes12 e sua capital é a 

cidade de Recife.  

 
11 O Nordeste é uma das cinco regiões do país. Possui área de 1.554.257 km² e 57.071.654 habitantes 

distribuídos em nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte e Sergipe. Toda a região é dividida em sub-regiões geográficas, que são: Zona da Mata, Meio-

Norte, Agreste e Sertão. Foi no Nordeste que teve início a colonização exploratória. Durante o ciclo do 

açúcar, em meados do século XVIII, a região foi o centro financeiro, a Capitania de Pernambuco sendo o 

maior centro produtivo e Recife tendo grande importância econômica. 
12 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe.html. Acesso em 22/10/2021. 
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 Figura 2 Mapa de Pernambuco por Mesorregião13 

 

Na década de 40 Ariano Suassuna conhece Hermilo Borba Filho e juntos, em 

1945, eles fundam o Teatro de Estudantes de Pernambuco - TEP, que tinha como 

motivação a pesquisa dos clássicos, mas também de expressões culturais populares, 

especialmente as do interior do Nordeste. Na década de 60 Borba Filho cria o Teatro 

Popular do Nordeste - TPN, dando continuidade ao que havia iniciado com o TEP. 

(FIEDLER, 2010) 

Em 1951 Suassuna escreveu Torturas de um Coração, uma entremez para 

mamulengo. Adaptada para o teatro pela primeira vez por Luís Otávio Barata e 

apresentado pela primeira vez em junho de 1977.  

No ano de 1966 Hermilo Borba Filho escreve Fisionomia e espírito do 

mamulengo: o teatro popular do Nordeste, um estudo da arte dramática do mamulengo. 

onde diz que não gostava daquele títere que pretendia imitar o humano, diferentemente 

dos bonecos de luva.   

 

Em troca, os bonecos de luva - arbitrários, anti-realistas, poéticos - deleitavam-

me. Cheiroso, o velho titeriteiro pernambucano, pernóstico, analfabeto, 

inconsciente, praticou um mamulengo de exatas medidas populares, 

continuando uma corrente que se estende do Egito antigo ao babau de Manuel 

Amendoim de Goiana. Com Cheiroso entramos no mundo da marionete 

popular, selvagem, pura, angélica. Dele partiu a descoberta de um mundo que 

só me aventurei a explorar agora, nessa pesquisa mais poética que erudita (...). 

(BORBA FILHO, 1966, p. XIII). 

 
13 Retirado do site Suporte Geográfico. Acesso em 22/10/2021. 
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Ariano Suassuna, durante o período em que esteve como Diretor do Departamento 

de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco (1969-1974), dá início ao 

Movimento Armorial, em 18 de outubro de 1970, na Catedral de São Pedro dos Clérigos, 

Centro de Recife, no evento "Três séculos de Música Nordestina: do Barroco ao 

Armorial".  

O Movimento idealizado por Ariano Suassuna junto a outros artistas de diferentes 

áreas, como Hermilo Borba Filho e o artista plástico Francisco Brennand, tinha como 

objetivo "realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares de nossa 

cultura", em frase popularmente conhecida e atribuída a Suassuna14.  

 

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a 

ligação com o espírito mágico dos "folhetos" do Romanceiro Popular do 

Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que 

acompanha seus "cantares", e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim 

como com o espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com esse 

mesmo Romanceiro relacionados. (Jornal de Semana, 20 de maio de 1975, 

Disponível em: http://querepublicaeessa.an.gov.br/conte-uma-historia/263-a-

arte-e-nossa.html. Acesso em: 22/10/2021). 

 

 

 

Por sua vez, Ariano Suassuna descreve a escolha do nome “armorial” para este 

movimento por dois motivos, que em momentos poderia ser adicionado um terceiro 

motivo, mais jocoso, como explicado por Luiz Adriano Mendes Costa: 

 

Segundo Suassuna, a escolha deu-se por dois motivos. O primeiro pela 

plasticidade do nome, ou seja, a beleza da própria palavra. O outro porque, na 

sua visão, a heráldica, no Brasil, representa uma arte eminentemente popular, 

existente desde os ferros de marcar boi do Sertão nordestino, até os estandartes, 

as agremiações carnavalescas, as bandeiras e escudos dos clubes de futebol. 

Em determinadas ocasiões, Suassuna acrescentava uma terceira justificativa 

que o teria influenciado na escolha do nome. Seria a curiosidade despertada 

nas pessoas devido ao desconhecimento do significado do termo, como no caso 

de uma entrevista concedida em 1971 ao jornal gaúcho Correio do Povo. 

(COSTA, 2007, p. 50-51). 
 

Assim, uma síntese do que é o Movimento Armorial, de acordo com Ariana 

Perazzo Nóbrega (2007) seria que: 

 

O Movimento Armorial une a cultura oral e popular com a escrita e erudita, 

numa interligação com a música, as artes plásticas, o teatro e a literatura. É 

formado por artistas cultos e não populares, utilizando-se do “material” 

 
14 Documentário "A música armorial, do experimental à fase arraial", dirigido por Ana Paula Campos Em 

2004. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e7gh5EgIPGY (Acesso 21/10/2021).  



41 
 

popular para recriação e transformação em diferentes práticas artísticas. 

Observa-se, nos seus desdobramentos, uma inter-relação e uma circularidade 

entre as culturas popular, erudita, de massa e criadora. A cultura popular, vista 

entre seus participantes como uma expressão mais autêntica da cultura no país, 

era o ponto de partida para a criação de uma música erudita. A cultura de 

massa, apesar da oposição do Movimento contra a sociedade industrial e contra 

as idéias cosmopolitas, também foi utilizada para a divulgação do Movimento 

através dos meios de comunicação de massa. (NÓBREGA, 2007, p. 11). 

 

Se a questão maior da cultura, nos termos aqui tratados, se dá na tensão o popular 

e o erudito, como se vê o Movimento Armorial tenta unificar esses polos da cultura, 

formando uma arte ao mesmo tempo com raiz popular e organizada de forma erudita. 

Helder Canal de Oliveira nos traz, sobre as diferenças entre popular e erudito, entre Brasil 

real e Brasil oficial em Suassuna: 

 

Suassuna considera que o erudito e popular estão no mesmo nível, não sendo 

um superior e o outro inferior, tanto é que a pretensão do Movimento Armorial 

é a junção desses dois campos. Se ocorrer essa diferenciação é porque há um 

julgamento de valor. Esse julgamento se dá por vários fatores. Os apresentados 

pelo pai do Armorial são o status de diferenciação e discriminação que a 

cultura e a arte eruditas, sobretudo aquelas oriundas da Europa e dos Estados 

Unidos, proporcionam aos privilegiados do Brasil oficial frente o povo do 

Brasil real. Pode-se considerar, assim, que a estética Armorial procura 

responder às seguintes questões: de um lado, a dualidade e a questão da cópia 

que existe no pensamento social brasileiro e, de outro lado, a crescente 

influência/interferência da cultura de massa nas culturas brasileiras. 

(OLIVEIRA, 2019, p. 47). 
 

Dito isto, o Movimento Armorial pode ser entendido enquanto uma continuação 

dos ideais do Teatro Popular do Nordeste, abrangendo diversas expressões artísticas, 

como a literatura, a música, as artes plásticas e a dança, com inspiração principalmente 

na literatura de cordel15 e na xilogravura com sua influência lusa e medieval, por exemplo.  

Maria Laura Cavalcanti observa essa idealização como parte do Movimento 

Romântico acerca de uma pureza que estaria presente no interior, no distanciamento das 

mazelas que seriam consequências do mundo moderno:  

 

Na visão romântica, o mundo do folclore e da cultura popular abriga 

nostalgicamente a totalidade integrada da vida com o mundo rompida no 

mundo moderno. O povo encarnaria a visão de um passado idealizado e 

utópico. É o primitivo - de onde provém a errônea ideia da 'simplicidade' e 

‘ingenuidade’ que emanaria das manifestações artísticas populares. É o 

comunitário - de onde provém a igualmente equívoca noção de sua 

homogeneidade e a sua noção irmã, tão abusada, de anonimato. É de 

preferência o rural – a população que está longe da corrupção das cidades e da 

industrialização. É também o oral, pois lidamos aqui, note-se bem, 

 
15 Um trabalho interessante sobre a literatura de cordel está na tese:  A vida em desafio: literatura de cordel 

e outros versos no Rio de Janeiro, de Ana Carolina Carvalho de Almeida Nascimento (2019). 
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prioritariamente com camadas da população analfabetas, isto é, pessoas que 

não expressam a cultura que detêm através do sistema da escrita. É, finalmente, 

o autêntico, transformado aqui inevitavelmente em alteridade idealizada. 

(CAVALCANTI, 2001, p. 2). 

 

Esta afirmação de Maria Laura Cavalcanti se relaciona com o que Helder Canal 

de Oliveira nos traz acerca dessa ideia de pureza do popular no interior, observada pelo 

movimento Armorial. 

 

Em outras palavras, o Brasil oficial pode ser caracterizado pela elite brasileira 

que não se sente pertencente às classes populares e busca no estrangeiro um 

modelo para seguir, seja cultural, seja político, seja social ou econômico; 

enquanto o Brasil real é formado justamente pelas classes populares e seu 

cotidiano, é o povo nas palavras de Suassuna. (OLIVEIRA, 2019, p. 61). 

 

Ele prossegue, trazendo a questão do isolamento do sertanejo, do mestiço no 

interior e sua capacidade de criar uma arte sem interferência de grandes nações ou 

mercados ao afirmar que: 

 

O sertanejo, por ter ficado isolado por séculos do resto do Brasil e do mundo, 

pôde se constituir sem interferências, de forma própria e profunda na mistura 

do europeu, do africano e do indígena, o que produziu características singulares 

em todos os sentidos. Por isso que o acastanhamento no sertão é mais estável 

do que os outros acastanhamentos do país. É no Brasil que o castanho 

alcançará, na figura do sertanejo, o seu pico, pois aqui é o “centro e 

consumação da Península ibérica, dos Mouros, dos Judeus, da África, das 

Índias – o verdadeiro centro e ponto de encontro da Rainha do Meio Dia”. 

(SUASSUNA, 1976, p. 196) (OLIVEIRA, 2019, p. 87-88). 
 

Na década de 90 surge outro importante movimento cultural, em especial na 

região metropolitana do Recife, o Manguebeat, sendo as bandas Chico Science e Nação 

Zumbi e Mundo Livre S/A os maiores representantes do movimento e Chico Science o 

maior expoente. Diferente do Armorial, o Manguebeat tinha como objetivo juntar o 

tradicional, mas dessa vez com o moderno. 

O símbolo do movimento é o caranguejo, que era - e ainda é- "catado no mangue" 

para ser vendido nas praias. As letras têm fortes críticas sociais, sobretudo no que se refere 

à grande diferença social da cidade de Recife e das pessoas que sobrevivem excluídas das 

riquezas da cidade com um ritmo que mistura ritmos tradicionais pernambucanos como 

os maracatus, a embolada, o coco, a batidas eletrônicas hip-hop e rap e o rock.  

 
O essencialismo local afirmava-se na mentira de que havia várias 

características do povo que não se modificavam com o tempo e que pertenciam 

a todos. Science questionou essa identidade fixa, autêntica, levando-a ao 
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extremo e misturando-a com a dos rappers, ampliou a repercussão do repente, 

da embolada, as posturas atrevidas dos rockstars e dos punks... (NETO, 2003, 

p. 51). 

 

Uma das principais influências para o Manguebeat e seu precursor foi o Mestre 

Salustiano. Manoel Salustiano Soares, nascido em Aliança, na Mata Norte, foi um 

importante músico, ator, artesão e brincante de expressões culturais como o cavalo-

marinho e o maracatu, tendo fundado o maracatu rural Piaba de Ouro, um dos mais 

importantes e premiados no estado. Mestre Salu tocava e fazia rabecas, ofício que 

aprendeu com seu pai. Também confeccionava bois de bumba meu boi e fazia bonecos 

de mamulengo.  

Também foi um dos grandes responsáveis pela continuidade e divulgação de 

expressões culturais da Mata Norte. Recebeu diversos prêmios, entre eles: o título de 

Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1965, o título 

de Notório Saber concedido pelo Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco em 1990 

e em 2021 o título de Ordem do Mérito Cultural.  

É considerado pelos artistas do Manguebeat como importante referência, como 

disse Lúcio Maia do Nação Zumbi na altura do falecimento do Mestre, "Salu era para a 

gente como se fosse uma ponta de lança (...). Ele era como um ícone, um ponto de 

referência musical e filosófico"16. 

Ou seja, o capital do Mestre Salustiano é reconhecido e respeitado por ser o que 

é. Não há necessidade de unir sua produção musical a uma orquestra sinfônica ou ter suas 

passagens escritas em formato de peça teatral, por exemplo, para que sua importância seja 

reconhecida.  

Ambos os movimentos são importantes na cultura pernambucana e ficaram 

conhecidos para além das fronteiras de Pernambuco. A tensão entre o Armorial e o 

Manguebeat estava para além da questão puramente estética, havia uma questão também 

política entre a erudição da arte popular para ser reconhecida e aceita enquanto arte vinda 

de uma elite intelectual proposta pelo Armorial e a ruptura trazida pelo Manguebeat, com 

musicistas e poetas pobres e marginalizados em sua maioria, que misturavam a arte 

popular com o que vinha "de fora".   

 
16 http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL743155-7084,00-

MORRE+AOS+ANOS+EM+PERNAMBUCO+O+MUSICO+MESTRE+SALUSTIANO.html. Acesso 

em 23/10/2021. 
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A tensão entre os movimentos pode-se dizer também geracional, épocas distintas 

que demandavam também distintas reivindicações e que aparecem também em diferentes 

expressões culturais, aqui no mamulengo de Glória com a Nova Geração.  

 

1.1.2 Olinda 

 

Além da capital, outra importante cidade e relevante no universo do mamulengo 

é Olinda.  

 Ao longo de sua história ela passou por momentos em que teve grande 

importância na economia, especialmente quando foi capital da capitania hereditária de 

Pernambuco, tendo Duarte Coelho como donatário. O extrativismo do pau-brasil e, 

principalmente, a política da cana-de-açúcar e de engenhos, foi importante para que a 

cidade tivesse grande relevância econômica no Brasil Colônia. Esse destaque na produção 

canavieira chamou a atenção da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que em 

1630 invadiu e ocupou a vila. Entretanto, ao contrário da ocupação portuguesa, que 

privilegiava a fortificação em lugares altos para proteção contra invasões, os holandeses 

se mudam para Recife, com o intuito de ficarem mais próximos da zona portuária. Com 

a ida para Recife, abandonam e queimam a então vila de Olinda, que depois será 

reconstruída.  

No ano de 1654 os portugueses retomam o domínio sobre Pernambuco. Olinda e 

Recife disputam a hegemonia da capitania: em Olinda estão os interessados no setor 

açucareiro e as ordens religiosas; em Recife, os que tinham interesse no comércio 

marítimo facilitado pelo porto. Olinda ganha a disputa e volta a ser sede da capitania, 

começando então o restauro do que foi destruído no incêndio. O restauro durou cerca de 

100 anos e incluiu a reconstrução de casarios e de igrejas, que fazem parte do Sítio 

Histórico olindense. 

Em 1827 Olinda novamente perde o título de capital para Recife, que desde então 

é a capital do hoje estado de Pernambuco. Olinda ao longo da sua história passa por altos 

e baixos, assim como as enladeiradas ruas que em virtude das oito colinas constituem a 

sua geografia e onde está o centro histórico. É interessante notar que historiadores 

marcam a ocupação holandesa como uma espécie de marco do fim do apogeu de Olinda, 

visto que desde então a cidade não voltou a ser o que era antes da ocupação holandesa e 

do incêndio. 
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       Entretanto, os registros históricos em sua constituição arquitetônica ficaram 

marcados e já recebeu títulos como cidade histórica. Foi elevada a "Monumento 

Nacional" em 1980; em 14 de fevereiro de 1982, recebeu da UNESCO o título de "Cidade 

Patrimônio Cultural da Humanidade”; meses depois, em junho do mesmo ano de 1982, 

recebeu o título de "Cidade Ecológica" por decreto do então prefeito, Germano Coelho, 

como resultado de um movimento que buscou a preservação do meio ambiente da cidade. 

Em um segundo momento, no ano de 2005, mês de outubro, torna-se a primeira "Capital 

Brasileira da Cultura" pela ONG Capital Brasileira de Cultura junto com o Ministério da 

Cultura, tendo Gilberto Gil como ministro (NASCIMENTO, 2008, p. 277; IPHAN In 

http://portal.iphan.gov.br/). 

 

1.1.3 Zona da Mata 

 

A Zona da Mata ou Mata Norte tem área de 3.218,62 km², população de 577.191 

habitantes17 e é formada por 19 municípios: Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, 

Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa 

de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, 

Tracunhaém e Vicência, distribuídos de acordo com o mapa abaixo: 

 

     Figura 3 Mapa com as cidades da Mata Norte Pernambucana18 

 

 
17 Fonte: IBGE, censo 2010. 

http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_153_Mata%20Norte%20-%20PE.pdf. Acesso 

em 22/10/2021. 
18 Retirado de http://3.bp.blogspot.com/-

nY2hDvTcGAc/VBCE3lSfwFI/AAAAAAAAF6I/8dM54cxeRxE/s1600/MAPA_DA_DIOCESE.jpg. 

Acesso em 22/10/2021. 
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Na Zona da Mata nordestina, que começa no Rio Grande do Norte e vai até o sul 

da Bahia, entre a costa e o Planalto da Borborema, predominam os cultivos de cana-de-

açúcar e cacau, monoculturas que substituíram as áreas de florestas que havia na região. 

Nas palavras de Manoel Correia de Andrade: 

 

No Nordeste, o elemento que marca mais sensivelmente a paisagem e mais 

preocupa ao homem, é o clima, através do regime pluvial, e exteriorizado pela 

vegetação natural. Daí distinguir-se desde o tempo colonial a “zona da Mata” 

com seu clima quente e úmido e duas estações bem definidas – uma chuvosa e 

outra sêca – do Sertão, também quente, porém sêco, e não só sêco, como 

sujeito, desde a época colonial, a secas periódicas que matam a vegetação, 

destroçam os animais e forçam os homens à migração. Entre uma área e outra 

firma-se uma zona de transição, com trechos quase tão úmidos como a Mata e 

outros tão secos como o Sertão, alternando-se constantemente e a pequena 

distância, que o povo chamou de Agreste. Daí, dessa diversidade climática, 

surgiria a dualidade consagrada pelos nordestinos e expressa no período 

colonial em dois sistemas de exploração agrária diversos, que se 

complementam economicamente mas que, política e socialmente se 

contrapõem: o Nordeste da cana-de-açúcar e o Nordeste do gado, observando- 

se entre um e outro, hoje, o Nordeste da pequena propriedade e da policultura. 

(Andrade, 1964). 
  
  

Andrade diz também que: "Acreditamos que uma das causas que mais contribuem 

para agravar êste problema é a estrutura fundiária dominante desde a colonização" 

(Andrade, 1964, p. 42), que é mantida com as relações políticas e econômicas 

estabelecidas entre latifundiários e trabalhadores ao longo dos anos, como mostra 

Marcelo Rosa: 

Nesta região, foram introduzidas as primeiras lavouras de cana-de-açúcar do 

país, ainda no período colonial. Em torno dessa estrutura produtiva (plantation) 

se formou uma oligarquia de grandes proprietários com forte poder econômico, 

os chamados senhores de engenho, os quais exerciam enorme influência sobre 

o Estado brasileiro, tendo como lastro de sua força centenas de milhares de 

trabalhadores rurais reunidos sob seu comando. (ROSA, 2004, p. 474). 

  

Ao longo dos anos a disputa por terras marcou a Zona da Mata pernambucana, os 

trabalhadores que se organizavam eram desarticulados, perseguidos, perdiam seus 

empregos nos latifúndios, entrando em marginalidade laboral. Um dos movimentos 

importantes foram as Ligas Camponesas, que surgiram na década de 40 com a 

contribuição do Partido Comunista.  

As Ligas Camponesas, com apoio de grupos políticos, ganharam força na Zona da 

Mata pernambucana e em outros estados do país. Com o passar do tempo os sindicatos 

foram ganhando força e o surgimento da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 

Pernambuco acabou por levar ao enfraquecimento das Ligas, principalmente após o golpe 
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militar, em 1964, quando as principais lideranças foram presas ou mortas (ROSA, 2004 p. 

474). 

Outro importante movimento na região que surgiu na década de 80 foi o 

Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE), apoiado nos 

movimentos e nas pastorais. O MMTR-NE surge de uma união de trabalhadoras rurais de 

Pernambuco e da Paraíba. O Movimento, atuante até os dias de hoje e abrangendo todos 

os estados do Nordeste, é pautado no encontro e na troca entre essas trabalhadoras acerca 

de suas experiências enquanto mulheres e trabalhadoras em um ambiente dominado por 

homens e com um alto índice de violência contra mulheres. 

 

 Fortalecidas após participação no III Encontro Feminista Latino-Americano e 

do Caribe, em 1986, foi realizado o 1º Encontro da Mulher Trabalhadora Rural 

do Nordeste, e deu-se a criação do MMTR-NE, adquirindo, aos poucos, 

movimentos estaduais em todos os nove estados do Nordeste. (Disponível em: 

https://www.fundobrasil.org.br/projeto/movimento-da-mulher-trabalhadora-

rural-do-nordeste-mmtr-ne/. Acesso em 02/04/2021). 

  

Desse modo, a política local está presente nas relações de tensão e disputa há 

tempos, tendo em vista ser uma região onde predomina o latifúndio e que esteve, por 

muitos anos, baseada na cultura açucareira, com seus canaviais e engenhos, sendo boa 

parte da população de trabalhadores rurais a que outrora vivia em pequenos lotes de terras 

cedidos pelos latifundiários e donos de engenhos. 

Com as modificações nas relações de trabalho, em virtude da presença do 

sindicato de trabalhadores e de pastorais que davam apoio aos trabalhadores rurais, 

começou a ser exigida dos proprietários das terras maior responsabilidade para com seus 

trabalhadores, assim sendo eles obrigados a cumprirem com leis trabalhistas, o que levou 

a demissões de alguns, que passaram a viver no que hoje é a zona mais urbanizada da 

cidade.  

Esses trabalhadores passaram a ter relações de trabalho precárias e sem mais o 

direito a uma terra para plantar itens de primeira necessidade. A maior parte destes fazia 

trabalhos como empreiteiro nas fazendas ou trabalhava nas feiras. 

 

1.1.4 Glória do Goitá  
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Figura 4 Mapa de Glória do Goitá 

 

Glória do Goitá está localizada na mesorregião da Mata Pernambucana, sua  área 

territorial é de 234,214 km² e população estimada de 30.847 habitantes19. A base 

econômica são a agricultura e o comércio.  

A cidade tem grandes plantações de cana-de-açúcar, mas não possui usinas para o 

processamento deste. Ou seja, tudo o que é produzido é vendido para usinas de outras 

cidades; há também muitas granjas com criação de frangos para o corte ou para a 

produção de ovos; também encontra-se pequenas plantações e o que é produzido é 

vendido na feira pública da cidade e na beira da estrada, onde encontra-se barracas 

simples e pequenas de madeira com frutas, hortaliças, macaxeira. A produção de farinha 

de mandioca também faz parte da economia local. Há também muitos coqueiros e os 

cocos são vendidos para feiras.   

Entendo a Zona da Mata enquanto um recorte relevante no contexto da pesquisa, 

uma vez que a localização de Glória do Goitá na região e suas sociabilidades, modo de 

vida e subsistência se relacionam diretamente com o meio.  

Essas relações deixaram suas marcas. É possível observar esses aspectos a partir 

da importância que alguns moradores dão ao prédio que hoje é o Museu do Mamulengo, 

 
19 Fonte: IBGE https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/gloria-do-goita.html. Acesso em 22/10/2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Mata_Pernambucana
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chamando-o ainda de "Casa de Farinha" e entendendo a importância que ela tinha na 

economia local. As casas de farinha de hoje estão em sua maioria na área rural da cidade.   

 

 

               Figura 5 - Placa com a data de fundação e reconstrução da antiga Casa de Farinha e Mercado 

Municipal. Acima dela, foto da torda do Mestre Zé de Vina. (maio/2019) 

 

Essas informações acerca do contexto de lutas políticas e sociais na região são 

importantes, visto que são bastante definidoras nas relações institucionais nas cidades e 

entre cidadãos e gestão municipal, que no caso dessa pesquisa aparece na organização da 

Associação e em como esta se articula a partir de políticas culturais que dialogam com a 

Prefeitura, o Governo do Estado de Pernambuco e o Governo Federal. 

Destaco a noção de trabalhadores desenvolvidas pelos autores Palmeira, Andrade 

e Rosa para compreendermos as narrativas e as posições políticas e de identificação 

assumidas pela Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá 

quando se afirmam como "representantes dos trabalhadores rurais" e que essa é a 

"tradição dos bonecos de mamulengo"20. 

 Além do mais, a identificação dos moradores de algumas localidades com o 

Nordeste não é tão marcante quanto aquela que os une aos lugares em que estão junto a 

suas famílias, de seus trabalhos, das datas de festejos para os santos de devoção de uma 

região ou cidade, das brincadeiras que continuaram ao longo do tempo, entre outros.  

 
20 Frases ditas por Edjane em conversas informais e entrevistas apresentadas ao vivo via redes sociais. 
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1.2 Políticas Culturais  

 

Para além das questões econômica e política que estão associadas ao modelo de  

plantation, a Zona da Mata também é conhecida pelas diversas manifestações culturais da 

região, como os maracatus de baque solto, o cavalo-marinho, o coco de roda, o pífano e 

também o mamulengo.  

Essas manifestações aparecem em livros de literatura de cordel, romances e 

músicas que abordam o contexto da vida rural.  

Algumas cidades da Mata Norte são conhecidas pela manifestação cultural que 

mais sobressai ou que teve início naquela cidade, como Nazaré da Mata ser a capital do 

Maracatu de Baque Solto; Tracunhaém, a capital do barro por causa da produção de 

bonecos, panelas, toda uma sorte de objetos em cerâmica; Glória do Goitá, a capital do 

mamulengo.  

Esse reconhecimento passa por uma legitimação local e é reconhecido 

oficialmente quando o título é outorgado pelo Governo do Estado de Pernambuco. É 

avaliada a história de determinada expressão cultural na cidade, dos registros mais antigos 

- em livros, músicas, oralidade dos moradores -, a sociabilidade em torno da expressão, a 

presença em atividades culturais da cidade. Com o título, que por si é um reconhecimento 

importante, a cidade recebe investimentos para a continuidade do ofício e é inserida num 

roteiro turístico. 

Os principais órgãos estatais de cultura de Pernambuco e que atuam junto aos 

municípios são a Secretaria de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). 

 

Pernambuco tem hoje dois órgãos gestores das ações de políticas culturais. 

Criada em 17 de julho de 1973, na forma jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

(Fundarpe) além de executar as ações de Cultura e seus orçamentos, é 

responsável pela preservação dos monumentos históricos e artísticos do estado. 

A Fundarpe era vinculada à Secretaria de Educação, e passou a ser vinculada 

à Secretaria de Cultura, desde a criação desta, em 6 de janeiro de 2011, com o 

objetivo de “promover e executar a política cultural do Estado; promover ações 

para mobilizar o apoio técnico necessário à produção cultural do estado; 

fomentar e promover a arte brasileira fundamentada nas raízes de nossa 

cultura”, entre outras.  

(http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/sistema-estadual-de-cultura/ Acesso em 

23/10/2021). 
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O Estado tem também seu próprio sistema de financiamento, o Fundo 

Pernambucano de Incentivo à Cultura - Funcultura, "que destina anualmente R$ 33,5 

milhões à produção independente do estado"21, de acordo com informações divulgadas 

pelo Cultura.PE, portal de comunicação online oficial do governo do Estado. 

É através do financiamente do Funcultura que muitos editais são abertos para 

projetos propostos por produtores culturais cadastrados. A política de editais tem a sua 

importância no caso da Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do 

Goitá - ACMAGG, pois viabiliza uma verba importante para a continuidade dos trabalhos 

no Museu no Mamulengo,  garantindo autonomia à Associação para gerir o Museu.  

 

1.2.1. Política cultural no Brasil  

 

A política cultural no Brasil passou por diferentes etapas em que predominou, na 

maior parte do tempo, uma forte ligação entre Estado e cultura a partir de políticas 

culturais. 

Desde 1930 há uma tendência à institucionalização das políticas culturais no 

Brasil, quando Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e da Saúde, assumido em 

1934 por Capanema, e com em 1935 Mário de Andrade assumindo o Departamento 

de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo. Nesse contexto, em 1937 o SPHAN - 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (que viria a ser o que hoje é o 

IPHAN) é criado e passa a cuidar de questões em torno dos patrimônios culturais, como 

prédios históricos, monumentos, além do folclore. Esta instituição, posteriormente, se 

tornará um espaço importante de discussão e produção de conhecimento em torno das 

diferentes expressões culturais das regiões brasileiras. Entretanto, nesse momento, o foco 

da patrimonialização ainda é bastante voltado para as obras e aspectos materiais mais 

antigos, como da época do Brasil colonial (Ortiz, 1988; Calabre, 2009). 

Nos anos de 1990 houve menor investimento nas questões relacionadas às 

políticas culturais a partir das instituições estatais e aumentou o incentivo pela procura de 

colaborações de empresas privadas. No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 

- 2003), por exemplo, ao decidir iniciar um plano de erradicação da pobreza, o governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso optou por um modelo pouco convencional 

 
21

 http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/sistema-estadual-de-cultura. Acesso em 23/10/2021. 
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para os padrões brasileiros de atuação na área social: a substituição do assistencialismo 

e do clientelismo pelo atendimento aos direitos básicos da cidadania. Apesar de não ter 

funcionado comom esperado, tratou-se de uma mudança de paradigma.  

A tarefa prevê a ação  conjunta de órgãos federais, organizações não-

governamentais, governos estaduais e  municipais e o envolvimento da população para 

a efetivação do programa denominado  Comunidade Solidária. A metodologia de 

trabalho está calcada na parceria e na  solidariedade, ponto crucial, segundo os 

coordenadores do Programa, para o fim do  assistencialismo.  

O papel do governo no desenvolvimento do Programa será basicamente o de 

monitorar a aplicação eficiente dos recursos federais destinados ao combate à  

pobreza. A intenção é evitar a pulverização de recursos, submeter a assistência financeira  

a critérios transparentes de aplicação e priorizar os bolsões de miséria e os grupos  

marginalizados da população22.  

No ano 2000 o IPHAN cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, uma  

importante mudança em relação a política patrimonial, a ideia do que deve ser preservado 

para além dos prédios e monumentos de "pedra e cal" (GONÇALVES, 1996; FONSECA, 

2003). 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, há uma retomada de ações 

do Estado em torno das políticas culturais. Gilberto Gil ficou responsável pelo  

Ministério da Cultura, que passou por reformulações, incluindo a criação de novas  

secretarias: Políticas Culturais, Fomento e Incentivo à Cultura, Programa d e  Projetos 

Culturais, Audiovisual, Identidade, Diversidade Cultural23. 

Assim, a partir de 2016, as políticas culturais que nas últimas décadas tiveram 

destaque e incentivo, voltaram a não ser prioridade e no dia 1 de janeiro de 2019, 

com o início do governo Bolsonaro, o Ministério da Cultura foi extinto24. Entretanto, 

houve reação de alguns grupos, como o de mamulengueiros da Associação Cultural 

de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá (e da Associação Candanga de 

Teatro de Bonecos ao procurarem o IPHAN para dar continuidade ao processo de 

Salvaguarda do Teatro Popular de Bonecos do Nordeste. 

 
22 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000003.pdf. Acesso em: 31/11/2020. 
23 "Em 2003, a Presidência da República aprovou a reestruturação do Ministério da Cultura, por meio 

do Decreto 4.805, de 12 de agosto. Além de uma Secretaria Executiva, o MinC incorporou 

secretarias e representações regionais." In: http://cultura.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/historico. Acesso em 10/11/2020. 
24 Em 1 de janeiro de 2019, a partir da reforma administrativa do governo recém-empossado, o MinC 

foi oficialmente extinto pela medida provisória nº 870. 
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Entretanto, não são somente as políticas públicas culturais institucionais que  

atravessam a Associação, há também as organizações com incentivo e parcerias público 

privadas, como o ArteSol25, que se descreve como uma "rede nacional do artesanato 

cultural brasileiro". Entretanto o caráter de organização, manutenção e resistência dos 

grupos culturais ao longo do tempo denota que eles mesmos, enquanto indivíduos ligados 

a manifestações culturais, sejam elas artesanato, danças, teatro de bonecos, etc., 

organizam-se a partir das condições do cenário que se apresenta. Ou seja, aproximam-se 

ou não de políticas culturais públicas ou privadas, assim como também são agentes na 

construção dessas políticas culturais. Existe uma agência para além do saber fazer, do 

repasse de saber e da manutenção. Na verdade, ao longo dos tempos estes agentes 

construíram e constroem formas de organização, redes de contato e de trocas, novas 

maneiras de atuação, de "fazer", e se inserir em projetos. Assim eles têm resistido e 

conseguido se organizar de forma a que consigam ter acesso ao apoio de alguns 

programas culturais. 

 

1.3 Museu do Mamulengo de Olinda 

 

 
25 A Artesol foi idealizada em 1998 pela antropóloga Ruth Cardoso, sendo inicialmente concebida 

como um programa de combate à pobreza em regiões do Nordeste brasileiro castigadas pela seca. 

A partir de 2002, tornou-se uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) com 

atuação nas áreas social, cultural e econômica através de diversos projetos relacionados ao 

artesanato brasileiro. (https://www.artesol.org.br/quem-somos. Acesso em: 31/11/2020). 
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Figura 6 Museu do Mamulengo de Olinda (maio/2019) 26 

 

Olinda é uma cidade com vida cultural intensa e romantizada, tendo em seu nome 

músicas e poemas. Inclusive, entre os mitos do início da cidade, um dos mais presentes - 

e que inclusive aprendi na escola, quando estudei em Olinda, ainda no ensino básico -, é 

o do porquê do nome de Olinda. Diz-se que Duarte Coelho, português e primeiro colono, 

teria exclamado, do alto de uma das colinas: "Oh! Linda situação para se construir uma 

vila". Esta narrativa é importante no sentido de compreender a forma como a cidade é 

percebida pelos que ali vivem há muitos anos. Há na cidade uma vida cultural muito ativa 

e as ladeiras servem de palco e passagem para um cotidiano bastante religioso das igrejas 

e mosteiros, assim como para os milhares de foliões no carnaval, que tem início com a 

noite dos tambores silenciosos. 

Em 14 de dezembro de 1994 é inaugurado o Museu do Mamulengo Espaço Tiridá 

em um prédio tombado pelo IPHAN na Rua do Amparo, no centro histórico da cidade de 

Olinda. O Museu do Mamulengo de Olinda surge a partir da organização do grupo 

Mamulengo Só-Riso, que teve destaque pelas apresentações realizadas em diferentes 

cidades do Brasil e estrangeiras assim como do trabalho de pesquisa, divulgação e 

realização de oficinas de mamulengo. O acervo foi montado a partir da compra e recolha 

de bonecos de antigos mestres mamulengueiros com o intuito de preservá-los. 

 
26  Foto retirada da página https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2015/03/de-

pernambuco-para-o-mundo-unico-museu-dedicado-aos-mamulengos-e-mais-visitado-por-

estrangeiros.html. (Acesso em 23/05/2021). 
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Edjane contou uma vez que o nome Tiridá é uma referência ao personagem de 

mamulengo Professor Tiridá do Mestre Ginu e que "tiridá" viria da expressão "tira e dá". 

No Boletim Bimestral da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB) de 

1982 há uma resposta do próprio grupo em torno do nome do grupo: 

 
Por que Tiridá? 
Porque coerentes com nossos ideais de preservar e valorizar o que há de mais 

autêntico e genuíno na nossa arte, prestamos essa homenagem a um dos 

bonecos mais populares do nosso Mamulengo, o professor Tiridá, preto falante 

e galanteador, que, geralmente, funciona como apresentador dos espetáculos. 

(ABTB-Núcleo/PE. Boletim Bimestral.agosto-setembro/82 N°1 In 

https://teatrodeanimacao.files.wordpress.com/2012/10/01-o-tiridc3a1-agosto- 

de-1982-nc2b0-1.pdf). 

 

O grupo de Mamulengo Só-Riso foi fundado pelos atores Fernando Augusto 

Gonçalves Santos, Nilson de Moura e Luiz Maurício Carvalheira no ano de 1975, com 

sede no Centro Histórico da cidade de Olinda. O grupo, além das apresentações do teatro 

de mamulengo, também desenvolveu oficinas, organizou eventos, assim como 

desenvolveu pesquisas. 

A partir dessas pesquisas junto aos mamulengueiros e familiares de 

mamulengueiros já falecidos, encontraram espólios de bonecos que já não brincavam o 

mamulengo, estavam guardados e precisavam ser restaurados. Foi então que tiveram a 

ideia de fazer um museu para a exposição desses bonecos e elaboraram um projeto para 

um Museu do Mamulengo, onde fosse possível o restauro e exibição do espólio, um 

espaço para encontros de mamulengueiros, apresentações, pesquisa, etc. 

No projeto havia um plano de ação e o pedido de que o Museu do Mamulengo 

estivesse situado no Centro Histórico de Olinda. 

 Fernando Augusto, ator e diretor do Só-Riso, buscou apoio para a concretização 

do Museu do Mamulengo e apresentou o Projeto no ano de 1982. É interessante notar que 

no mês de fevereiro deste mesmo ano, como já foi citado aqui, Olinda recebeu o título de 

"Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade" pela UNESCO, trâmite que já havia se 

iniciado no ano de 1978. 

Dessa forma, já havia naquele contexto uma ideia de preservar, manter e divulgar 

elementos regionais com o intuito de atrair recursos, turismo, etc., o que possivelmente 

ajudou na aprovação do Projeto e na obtenção de recursos. Jorge Luiz Veloso da Silva 

Filho, em seu trabalho Do Teatro ao Museu: A Criação do Museu do Mamulengo - 

Espaço Tiridá traz a questão da importância da escolha do Centro Histórico da cidade de 

Olinda como local para o Museu do Mamulengo, apesar de o teatro de mamulengo ser 
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comum, na verdade, na região da Zona da Mata e, por consequência, de onde estavam e 

estão os mestres mais antigos, como Mestre Solon, na cidade do Carpina, Mestre Zé de 

Vina, importante mamulengueiro nas cidades de Lagoa de Itaenga e Glória do Goitá, e 

Mestre Zé Lopes, também em Glória do Goitá: 

A escolha de um imóvel para sediar o Museu do Mamulengo, tendo como pré-

requisito a sua localização no Sítio Histórico da Cidade de Olinda no ano mesmo 

ano que recebe o título da UNESCO é mais um indício que reforça a configuração 

de uma "estrutura de oportunidade política" que o grupo Só-Riso soube aproveitar 

para viabilizar a construção da primeira etapa do Espaço Tiridá. Isto não significa 

que o processo da compra da casa tenha ocorrido sem dificuldades. (FILHO, 2007, 

p. 118). 
  

A implementação do projeto elaborado pelo grupo Só-Riso passou por diferentes 

etapas, como conseguir um prédio para ser a sede do Museu do Mamulengo, a contratação 

de artesãos para o restauro dos bonecos que ficariam expostos... todo o processo 

demandou muitas negociações, que continuaram após a inauguração, em dezembro de 

1994. 

   Sediado desde o seu início da Cidade Alta, Centro Histórico de Olinda, o Museu 

do Mamulengo mudou-se para o Mercado Eufrásio Barbosa, localizado na Rua Joaquim 

Nabuco, no Varadouro, em Olinda. O Mercado Eufrásio Barbosa foi a primeira alfândega 

de Pernambuco, teve seu espaço utilizado como fábrica, como mercado municipal e hoje 

é um Centro Cultural gestado pelo município de Olinda e pelo governo estadual de 

Pernambuco. A reabertura do Mercado e, consequentemente, do Museu do Mamulengo, 

aconteceu no dia 5 de julho de 2018. O Mercado tem exposição, espaço para oficinas e 

algumas lojas. 

     O Museu do Mamulengo é um espaço de exposição interativo com organização 

para receber visitas de pessoas de fora da cidade assim como de escolas, com pequenos 

espaços para apresentações. Em todo o espaço há obras que foram adquiridas desde o 

início do projeto e ficam expostas A maior parte delas passou por restauro e a partir das 

peças é possível acompanhar da história do teatro de bonecos de Pernambuco, tendo em 

vista que há bonecos de diferentes épocas e bonequeiros. Há também bonecos do teatro 

de presépio. 

Estive no Museu do Mamulengo de Olinda no ano de 2019. Antes fui até a rua 

onde ficava o Museu, havia uma placa que indicava ser ali o Museu do Mamulengo e lá 

estava a casa onde funcionava, mas estava fechada. Perguntei na vizinhança a que horas 

abria e os dias de funcionamento, foi então que eu soube que o Museu estava no Mercado 
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Eufrásio, que havia sido reinaugurado há pouco tempo e estava funcionando como um 

centro cultural. 

Desde o seu início o Museu do Mamulengo de Olinda mudou de endereço algumas 

vezes, mas sempre no centro histórico, ponto de intenso trânsito turístico, um turismo 

voltado para a cultura popular local, bem como religioso, em virtude das muitas igrejas e 

conventos e para a arquitetura das próprias igrejas e dos casarios. Nestas ruas encontra-

se espaços de dança, restaurantes, hotéis, pousadas, albergues, casas de moradores, 

escolas, praças... O trânsito de turistas se intensifica especialmente na época do Carnaval, 

que oficialmente tem duração de seis dias, quando as ruas são tomadas por pessoas 

fantasiadas ou não em blocos de carnavais que passeiam dia e noite pelas ladeiras de 

Olinda. 

Nos finais de semana há feiras onde vende-se pinturas, peças antigas, artigos para 

turistas, roupas, cangas... há também as bancas com comidas, como tapioca e cuscuz e é 

um local frequentado também por moradores de Olinda e outros bairros durante todo o 

dia. Pela manhã há as missas, à tarde é comum ter algum evento cultural como 

apresentação de teatro para crianças, e à noite tem os lugares que atraem o público 

jovem/adulto para as rodas de coco, apresentações de maracatu, shows etc. 

Dessa forma, ter um local de exposição nessa região é bastante interessante, por 

ser bastante frequentado e porque confere status estar situado no centro histórico de 

Olinda, no Alto da Sé. Sendo um local com títulos de patrimônio e cidade cultural, é o 

mesmo que fazer parte deste patrimônio, constituí-lo de alguma forma.  

Não à toa, uma das exigências para a abertura do Museu do Mamulengo - Espaço 

Tiridá era de que este estivesse situado no sítio histórico da cidade de Olinda. Olinda, 

como já dito anteriormente, passou por muitas altos e baixos, ora estava no topo, ora 

esquecida e deixada de lado pela política de Pernambuco. 

O próprio Mercado Eufrásio, onde hoje está o Museu do Mamulengo, passou anos 

fechado para reformas.  Passei alguns anos de minha infância indo ao Mercado Eufrásio 

aos finais da tarde de domingo para assistir aos shows de maracatu que ali aconteciam.  

A partir dessas pesquisas junto aos mamulengueiros e familiares de 

mamulengueiros já falecidos, encontraram espólios de bonecos que já não brincavam o 

mamulengo, estavam guardados e precisavam ser restaurados. Foi então que tiveram a 

ideia de fazer um museu para a exposição desses bonecos e elaboraram um projeto para 

um Museu do Mamulengo, onde fosse possível o restauro e exibição do espólio, um 

espaço para encontros de mamulengueiros, apresentações, pesquisa, etc. No projeto havia 
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um plano de ação e o pedido de que o Museu do Mamulengo estivesse situado no Centro 

Histórico de Olinda. 

Olinda já havia recebido alguns títulos importantes, no sentido de ser reconhecida 

como um importante ponto turístico a partir da valorização e preservação de alguns 

prédios antigos com suas arquiteturas reveladoras de diferentes períodos históricos e as 

diferentes ocupações e transformações ao longo do tempo com o título de Monumento 

Nacional no ano de 1980, da preservação da área verde da cidade com título de "Cidade 

Ecológica", em junho de 1982, e, mais recentemente, como "Capital Brasileira da 

Cultura", título outorgado pelo então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em outubro de 

2005. 

Dessa forma, já havia naquele contexto uma ideia de preservar, manter e divulgar 

elementos regionais com o intuito de atrair recursos, turismo, etc. O que possivelmente 

ajudou na aprovação do Projeto e na obtenção de recursos. 

Jorge Luiz Veloso da Silva Filho (2007) traz a questão da importância da escolha 

do Centro Histórico da cidade de Olinda como local para o Museu do Mamulengo apesar 

de o teatro de mamulengo ser comum, na verdade, na região da Zona da Mata e, por 

consequência, onde estavam e estão os mestres mais antigos como Mestre Solon na cidade 

do Carpina, Mestre Zé de Vina, importante mamulengueiro nas cidades de Lagoa de 

Itaenga e Glória do Goitá, Mestre Zé Lopes também em Glória do Goitá: 

A escolha de um imóvel para sediar o Museu do Mamulengo, tendo como pré-

requisito a sua localização no Sítio Histórico da Cidade de Olinda no ano 

mesmo ano que recebe o título da UNESCO é mais um indício que reforça a 

configuração de uma "estrutura de oportunidade política" que o grupo Só-Riso 

soube aproveitar para viabilizar a construção da primeira etapa do Espaço 

Tiridá. Isto não significa que o processo da compra da casa tenha ocorrido sem 

dificuldades. (FILHO, 2017, p. 118). 

 

 

O projeto elaborado pelo grupo Só-Riso passou por diferentes etapas, como 

conseguir um prédio para ser a sede do Museu do Mamulengo, contratação de artesãos 

para o restauro dos bonecos que ficariam expostos... todo o processo demandou muitas 

negociações que continuaram após a inauguração em dezembro de 1994. 

De certo modo, ainda que nos momentos de baixo investimento na cidade a vida 

ali continuasse, ainda que as paredes das igrejas e casarios estivessem se descascando, 

havia transeuntes, moradores e turistas. Então, mesmo que o momento não fosse bom, ter 

o Museu do Mamulengo no Centro Histórico conferia status ao Museu e ao Centro 

Histórico, pois era mais um atrativo que reforçava a importância histórica e cultural do 

local. 
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No Parágrafo Segundo da Quarta Cláusula que trata das obrigações do Município 

de Olinda sobre a manutenção/conservação do imóvel fica exposto que: 

 

Finda a cessão de uso, reverterão ao patrimônio do CEDENTE, sem que caiba 

ao CESSIONÁRIO qualquer direito a indenização ou retenção, seja a que título 

for, todas as obras, benfeitorias, equipamentos e instalações que se integrarem 

de forma permanente ao imóvel. (IPHAN, 1996, p. 3-4). 

  

Como lemos as melhorias realizadas no imóvel nº 59 da Rua do Amparo para 

abrigar as propostas do Espaço Tiridá caberiam a Prefeitura de Olinda que teria 

mais um aparelho cultural em pleno funcionamento no Sítio Histórico visando 

o setor turístico, enquanto o Mamulengo Só-Riso poderia desenvolver as 

atividades em torno do teatro de mamulengo. (FILHO, 2017, p. 154). 

  

Acredito, como o autor, no interesse de ambas as partes para a escolha desta data, 

como uma forma de capturar capital cultural e social, nos termos de Bourdieu (2003) para 

o Museu e para os envolvidos politicamente no processo: 

 

A escolha do dia 14 de dezembro, além de rememorar a data em que a Cidade 

de Olinda comemora o título de Patrimônio Histórico e Artístico da 

Humanidade por parte da UNESCO pode estar atrelada a uma possível 

“pressão” por parte do Ministro da Cultura visando entregar na sua gestão um 

aparato cultural à sociedade e, consequentemente, ser lembrado por tal fato 

histórico. (FILHO, 2017, p. 154) 

  

De acordo com os dados de documentos da época e de entrevistas e como também 

traz Jorge da Silva, Fernando Augusto e os demais integrantes do Espaço Tiridá tinham 

apoio da ABTB e estavam organizados e em contato com a Associação e lideranças 

políticas locais, o que ajudou no processo para concretização do Museu do Mamulengo 

(FILHO, 2017). 

 

Após a retirada do acervo, o prédio passou por uma reforma. Todavia, com o 

término das obras, o local não sediaria as atividades do Museu do Mamulengo. 

Em 14 de setembro de 2006 o Museu do Mamulengo foi reinaugurado no 

imóvel nº 344 da Rua de São Bento, localizado no Bairro do Varadouro, 

também no Sítio Histórico da Cidade. O imóvel nº 59 da Rua do Amparo foi 

destinado para a instalação da Casa do Patrimônio em Olinda inaugurada pelo 

IPHAN no ano de 2011. (FILHO, 2017, p. 156). 

  

E assim foi quando, em 1994, aconteceu a inauguração do Museu do Mamulengo 

- Espaço Tiridá. Naquela altura acontecia o Sesi Bonecos, reunindo bonequeiros do Brasil 

e do mundo e, nesse contexto, reuniram-se mamulengueiros e bonequeiros de outros 

locais, como o Mestre Zé Lopes e os atores que fazem os Bonecos de Santo Aleixo, em 

Évora, como me foi relatado por estes. 
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Jorge Luiz fez o levantamento de matérias dos principais jornais de Recife e 

Olinda e falou a respeito da repercussão da inauguração do Museu do Mamulengo a partir 

de reportagens destes jornais. O autor chama a atenção para o fato de que os jornais locais 

chamavam atenção para o evento em si, o início do Museu do Mamulengo, o maior museu 

de bonecos da América Latina, e para os bonecos e a importância destes enquanto obras 

de arte que haviam permanecido no Brasil (ao invés de serem vendidos para museus 

estrangeiros, por exemplo), mas não para os mamulengueiros que participaram da 

inauguração do Museu, o que diz acreditar ser uma questão de não ter sido incluído nas 

reportagens. 

De fato, a inauguração contou com a presença de mamulengueiros, além de 

bonequeiros e atores. Quando em Évora, para conversar com os atores dos Bonecos de 

Santo Aleixo, um teatro de animação de bonecos, os atores sempre falavam de suas 

experiências no SESI Bonecos e do convite que receberam para a inauguração do Teatro 

de Mamulengo - Espaço Tiridá. 

José Russo, ator e diretor do Centro Dramático de Évora (CENDREV), me contou 

mais detalhadamente deste encontro com o mamulengo e os mamulengueiros. Contou 

que foi no ano de 1994 e que ficaram encantados, pegaram contatos de pessoas do Museu 

do Mamulengo e de pessoas próximas aos mestres. Na Bienal de Marionetas de Évora 

(BIME) do ano de 1997, convidaram os mestres mamulengueiros para participarem. 

Naquela ocasião, o Mestre Zé Lopes foi a Évora e à Espanha, no âmbito do Titirimundi - 

Festival Internacional de Títeres de Segóvia, evento que, assim como a BIME, traz 

bonequeiros e atores de diversos países, que fazem apresentações nos teatros e nas ruas 

das cidades que os recebem27.  

 
27 José Russo: “Estivemos em Recife para o festival do SESI Bonecos, e estava lá uma exposição com 

bonecos deles, escrito ‘Mamulengos’. E quando fomos no Brasil, estivemos no Rio e aí conhecemos a 

Magda Modesto, que foi uma grande investigadora e colecionadora de marionetas. Tivemos em Recife e 

vimos uma exposição que estava lá com bonecos dela, da Magda. E nesse ano, quando fomos ao Brasil, 

tivemos no Rio e fomos também convidados para ir inaugurar uma sala de marionetas do mamulengo, que 

é o Teatro do Só-Riso, em Olinda, do Fernando Augusto. Pronto. E fomos lá, nessa e aí conhecemos o 

Mestre Zé Lopes, que é um dos mamulengueiros tradicionais, né? Pronto, agora que tive em Recife, que 

conheci o Zé de Vina, e mais uns quantos mais marionetistas. Pois tantos quantos já havia conhecido quando 

estive lá a Olinda, conheci o Chico Simões, conhecia a malta também lá de baixo, onde tá preso o Lula, 

como é que chama? Curitiba? Não, é onde fazem o festival Teatro… Porto Alegre! Pois também conheci o 

Anima-Sonho, é um grupo que eram dois irmãos gêmeos, que eram parecidos e faziam animações... (...). 

Portanto, essas relações vão nascer a partir daí e a primeira relação com o mamulengo foi esta, depois desta 

ida lá, que estivemos em Olinda e inauguramos onde o Mestre Zé Lopes também trabalhava e foi a primeira 

vez que eu vi mamulengo ao vivo, e convidamos mestre Zé Lopes, ele esteve cá para a Bienal de Marionetas, 

há alguns anos. Ele veio cá e nós organizamos uma digressão pela Espanha, Évora, e também fez 

espetáculos em Espanha, em Segóvia, e n’outros festivais”. (José Russo, dezembro de 2017). 
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Estive com Zé Lopes em junho de 2019, quando, na ocasião, ele mostrou o seu 

ateliê com seus bonecos de luva e articulados, falou sobre a ida para outros países e que 

os contatos que proporcionaram sua primeira viagem aconteceram na inauguração do 

Museu do Mamulengo de Olinda - Espaço Tiridá: 

  

Zé Lopes: Foi lá porque houve a inauguração do teatro, né? Tinham várias 

pessoas da Espanha, da França, de vários países lá da Europa. E lá eu fui na 

apresentação do teatro e mexi até com um rapaz, um senhor, um cônsul não 

sei, da África, e pensei que ele vinha reclamar, né?, mas foi o Goiaba, um 

boneco que eu tenho, mexeu com ele, aí ele veio dizer que eu ia pra Portugal, 

pra Espanha, pra França… pra França eu não fui não, mas fui pra Portugal e 

Espanha, passei um mês lá, 15 dias em Portugal, 15 dias na Espanha. 

 

Ana: Eles estavam ali pra inauguração do Espaço Tiridá? 

 

Zé Lopes: Foi pra inauguração do Espaço Tiridá, é. 

 

Ana: É aquele que fica em Olinda? 

 

Zé Lopes: Em Olinda. 

 

(Mestre Zé Lopes, junho de 2019). 

 

Acredito que as reportagens não incluírem os mamulengueiros, mas somente o 

evento em si, diz muito a respeito do status conferido ao Museu e aos detentores de 

conhecimentos culturais populares, como no caso dos mamulengueiros. Existe um forte 

processo de artificação (SHAPIRO, 2017; HEINICH e SHAPIRO, 2013) que acaba por 

enaltecer espaços culturais e determinadas artes em detrimento de outras.  

Quanto ao Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá, após a inauguração houve 

algumas questões em relação ao local, à casa em que estava, pois o espaço era pequeno 

demais, visto que seria necessário um espaço grande o suficiente para que fosse 

acondicionado o acervo do Museu e assim se realizar as exposições e para dar conta da 

proposta de ser também um Centro de Revitalização do Mamulengo, pois era necessário 

organizar todo o material bibliográfico e catalogar os bonecos expostos e do acervo. 

Após imbróglios referentes a um prédio (casario antigo) ser anexado ao espaço de 

exposição do Museu, os quais envolveram a prefeitura de Olinda, que seria o responsável 

pela administração, e com a necessidade de reformas, o Museu do Mamulengo - Espaço 

Tiridá fica inativo e quando retorna, em 2006, retoma as atividades em outro endereço, 

agora na rua do Amparo n° 59, ainda no Sítio Histórico de Olinda.  

 É interessante notar o envolvimento de diversos setores ligados à cultura. Além 

da Prefeitura de Olinda por meio da Secretaria de Cultura, há também a Fundação 
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Joaquim Nabuco e o IPHAN. O próprio Augusto Gonçalves e outros membros do Espaço 

Tiridá fizeram parte de secretarias municipais, mesmo assim não foi possível dar 

prosseguimento ao projeto nos moldes do que era pretendido, permanecendo ele até hoje 

como um Museu e não como um Centro de Revitalização e de Documentação e Pesquisa, 

com oficinas para ensinar mamulengo; desse modo, "O Museu do Mamulengo foi a única 

ação do Projeto Espaço Tiridá que se efetivou" (FILHO, 2017, p. 159). 

 

1.4. Museu do Mamulengo de Glória do Goitá   

 

 

 

Figura 7 - Museu do Mamulengo de Glória do Goitá (2019) 

 

O Museu do Mamulengo de Glória do Goitá surge como uma maneira distinta de 

Museus tradicionais, inserindo-se em um contexto novo que se relaciona com a 

Museologia Social. Motta fala sobre esse novo tipo de museus: 

 

Se trata de crear nuevas modalidades de museos: museos indígenas, museos 

comunitarios, museos territoriales, ecomuseos, museos itinerantes, museos 

digitales, contando con la participación de diferentes grupos socioculturales en 

la definición y gestión de prácticas museológicas, comprometidos con el 

reconocimiento de la diversidad cultural como valor ético y político 

fundamental. (MOTTA, 2018, p. 159). 
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Assim, para Motta, o museu do Mamulengo, tal como outros que ele citou 

anteriormente: 

[...] se han mostrado no sólo “buenos para pensar”, sino, cada vez más, 

“buenos para actuar” sobre las contradicciones estructurales de las 

sociedades y grupos sociales, principalmente a partir de la llamada 

Museología Social. (MOTTA, 2018, p. 163). 

 

Dentro desta lógica, o Museu do Mamulengo já é constituído com um intuito de 

desenvolver a cultura popular local, além de democratizá-la, sendo para além de um lugar 

de exposições da cultura popular e se tornando um ponto de encontro para o diálogo e 

atualização dessa cultura popular, dando-lhe dinamismo. O Museu do Mamulengo acaba, 

assim, por ser campo de discursos acerca do mamulengo, de interpretações do mamulengo 

e da política acerca do mamulengo. Ele nota também que: 

 

É com base na museologia normativa que alguns praticantes apressados 

afirmam: “não existe Museologia Social, uma vez que toda Museologia é 

social”. O que eles não entendem ou não querem entender é que a denominada 

Museologia Social implica uma práxis museal que, sem abrir mão do rigor, 

assume explicitamente o seu caráter político, a sua dimensão poética e a sua 

disposição para o combate às injustiças sociais e aos preconceitos. 

A Museologia Social também está claramente a favor da democratização dos 

museus, do respeito à diferença, da valorização da diversidade cultural e da 

redução das desigualdades sociais. A Museologia Social tem estreita relação 

com as práticas e reflexões da educação transformadora. (CHAGAS, 2017, p. 

136). 

 

Assim, podemos localizar o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá em um 

contexto sócio-político específico, de maior organização e apoio de instâncias estatais por 

meio de políticas públicas culturais, inserindo-se portanto nesse campo da Museologia 

Social. 

Uma das ideias do projeto inicial era a realização de um Centro de Revitalização 

também na Zona da Mata, onde estavam e estão a maior parte dos mestres 

mamulengueiros do estado de Pernambuco. 

Nesse contexto houve uma ação com uma oficina de bonecos oferecida pelo 

mestre Zé Lopes em Glória do Goitá. Nessa oficina Zé Lopes ensinava os interessados a 

como fazer o boneco de mulungu, no caso, a esculpir a madeira do mulungu para fazer a 

cabeça os braços e bonecos, lixar, usar argamassa, lixar, pintar, costurar a roupa... E foi 

assim que alguns jovens de Glória do Goitá participaram da oficina e se interessaram pelo 

mamulengo. Edjane conta que por falta de investimento a oficina não pôde continuar e, 
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assim, organizaram-se para criar uma associação de artesãos e mamulengueiros em Glória 

do Goitá. 

Dessa forma, apesar do interesse pela continuidade do projeto, não seria possível 

dar continuidade às oficinas. Edjane conta que, então, a prefeita Fernanda Paes, no ano 

de 2000, deu a ideia de que os alunos, junto com os mestres, fundassem uma associação. 

Com a ajuda e suporte de Fernanda Paes e da professora Cássia Ney, os alunos fundaram 

no dia 7 de maio de 2003 a Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória 

do Goitá.  
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2. Edjane e Zé de Vina em Brasília  

 

 

Figura 8 Zé de Vina e Edjane em IPHAN/Brasília (2019) 

  

A questão geográfica é importante para entender o contexto no qual o universo 

dos mamulengos está inserido e sobre o qual falam. Entretanto, é interessante notar que 

os mamulengos extravasam as barreiras determinadas geograficamente dos limites 

regionais e hoje estão presentes em São Paulo e Brasília, por exemplo, sendo o 

mamulengo do Distrito Federal reconhecido junto com os mamulengos que vivem no 

Nordeste como Patrimônio Imaterial. Os bonecos estão presentes em diversas cidades do 

país. 

Em 2015 começa o processo para inscrição dos bonecos de Mamulengo para a 

inscrição no Registro de Patrimônio Imaterial. Esse pedido é feito a partir do IPHAN de 

Brasília, a partir de um grupo de pesquisadores da UnB na área do teatro que faziam uma 



66 
 

pesquisa sobre teatro de bonecos e mamulengo. Entre esses pesquisadores estão Chico 

Simões, mamulengueiro, e Izabela Brochado, professora de teatro na UnB e brincante.  

O registro foi feito no ano de 2015 e, a partir daí, dá-se início ao processo de 

registro de mamulengueiros e mamulengueiras, reuniões, salvaguardas feitas pelo 

IPHAN. Entretanto, com o cenário político que se desenvolveu a partir de 2016, as ações 

ficaram paradas, tendo recomeçado pelo IPHAN de Brasília com os mamulengueiros do 

Distrito Federal no ano de 2019. Naquela altura, o mestre Zé de Vina fora convidado para 

ser o homenageado no processo de salvaguarda pelos mamulengueiros e agentes do 

IPHAN de Brasília.  

Nas reuniões em Brasília Edjane contou da dificuldade de contato e de 

estabelecimento de diálogos contínuos com o IPHAN de Recife, fazendo com que a 

continuidade do trabalho de registro do boneco de mamulengo, enquanto Patrimônio 

Imaterial, se tornasse mais complicado.  

Bourdieu, no capítulo "As duas espécies do capital científico" no livro Os usos 

sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico (1997), vai distinguir 

duas modalidades de capital simbólico dentro do campo científico. Por analogia, portanto, 

poderia se dizer que estes capitais simbólicos no campo científico também existiriam de  

forma similar na questão do Patrimônio Vivo. 

 

Segue-se que os campos são o lugar de duas formas de poder que correspondem 

a duas espécies de capital científico: de um lado, um poder que se pode 

chamar temporal (ou político), poder institucional e institucionalizado que 

está ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas, 

(...) e de reprodução (poder de nomear  e de fazer as carreiras) que ele 

assegura. De outro, um poder específico, "prestígio" pessoal que é mais 

ou menos independente do precedente, segundo os campos e as 

instituições, e que repousa quase exclusivamente sobre o reconhecimento, 

pouco ou mal objetivado e institucionalizado, do conjunto de pares ou da fração 

mais consagrada dentre eles (por exemplo, com os "colégios invisíveis" de 

eruditos unidos por relações de estima mútua)." (BOURDIEU, 2003, p. 35). 

 

A nível de políticas estaduais no âmbito da cultura, Pernambuco tem desde 2002 

o registro de Patrimônio Vivo. É um título outorgado através da Lei 12.196 de 2 de maio 

de 2002 - alterada pela Lei 15.944 de 14 de dezembro de 2016 - que visa reconhecer 

indivíduos que repassam seus saberes tradicionais para grupos de aprendizes, de maneira 

a manter viva seus conhecimentos. Como consta na página da Secretaria de Cultura do 

Estado de Pernambuco: 

 

 



67 
 

São homens e mulheres que, individualmente ou junto aos seus coletivos, 

mantêm tradições centradas na oralidade, tecem redes de compartilhamento e 

aprendizado pautados na valorização dos conhecimentos técnicos e das 

vivências, intercâmbios e histórias que são passadas para novas gerações de 

acordo com os contextos específicos de suas comunidades e localidades, 

preservando a grande diversidade de bens culturais aos quais se vinculam. 

Assim temos, por exemplo, a presença de parteira tradicional, artista circense, 

mestres e mestras da poesia popular, do repente e da literatura de cordel. Temos 

também coquistas, maestros de frevo, artesãos modeladores de barro e de 

brinquedos populares. Cada qual, com seu conjunto de saberes, relaciona-se 

com uma variedade muito grande de aprendizes, formando diretamente e 

indiretamente discípulos(as).28 

 

É, portanto, possível relacionar este conceito de Patrimônio Vivo ao que José 

Reginaldo Gonçalves analisa acerca dos bens culturais e patrimoniais: 

 

Esses bens, por sua vez, nem sempre possuem atributos estritamente utilitários. 

Em muitos casos, servem evidentemente a propósitos práticos, mas possuem, 

ao mesmo tempo, significados mágico, religiosos e sociais, constituindo-se em 

verdadeiras entidades, dotadas de espírito, personalidade, vontade etc. Não são 

desse modo meros objetos. Se por um lado são classificados como partes 

inseparáveis de totalidades cósmicas e sociais, por outro lado afirmam-se como 

extensões morais e simbólicas de seus proprietários, sejam estes indivíduos ou 

coletividades, estabelecendo mediações cruciais entre eles e o universo 

cósmico, natural e social. (GONÇALVES, 2007, p. 214). 

 

Na cidade de Glória do Goitá, durante o período em que estive a fazer trabalho de 

campo, Zé Lopes era o único detentor do título de Patrimônio Vivo. A legitimidade 

assegurada pelo título de “Patrimônio Vivo” é inegavelmente importante. Os 

convites para grandes feiras e  outros eventos direcionados para os que possuem o título 

são benefícios concedidos ao  Patrimônio Vivo, podendo desencadear ou reafirmar 

disputas a respeito da legitimidade  do “saber fazer” em relação a outros artesãos e 

mestres, principalmente em torno das  narrativas acerca de seu caráter tradicional. 

No âmbito de um patrimônio informal, mais pessoalizado, Zé de Vina  é o grande 

expoente do mamulengo de Glória do Goitá e nacional, tendo sido por isso mesmo 

convidado para ser homenageado por mamulengueiros do Distrito Federal. A questão do 

capital político que Zé de Vina detinha a nível nacional e local, ele não tinha a nível 

estadual e internacional. Zé de Vina era considerado mestre, mas não Patrimônio Vivo 

pelo estado de Pernambuco. Isso se dá, de certa maneira, pela facilidade que Zé Lopes, o 

único mamulengueiro até então reconhecido como Patrimônio Vivo, conseguia angariar 

 

28 Retirado de http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/patrimonio-cultural/imaterial/patrimonios-vivos/. 

Acesso em 23/10/2021. 
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apoio institucional, tendo viajado e se apresentado fora do país, coisa que Zé de Vina teria 

dificuldades em capitalizar, sendo um mestre baseado principalmente na Zona da Mata 

Pernambucana. Zé Lopes, assim, detinha maior capital temporal, em termos de Bourdieu, 

enquanto Zé de Vina estaria ligado a um capital mais relacionado ao prestígio pessoal que 

ele detinha a nível local. No entanto, é interessante perceber que este capital aparece de 

maneira distinta quando a discussão se desloca para uma institucionalidade mais ampla, 

como a do IPHAN com Zé de Vina e Zé Lopes detendo esse tipo de capital temporal, a 

ponto de ser homenageado durante o processo de salvaguarda do mamulengo. 

Enquanto Patrimônio, essa expansão para além dos limites oficiais geográficos 

estabelecidos e dos títulos outorgados pelo estado concretizam-se quando inclui o 

mamulengo do Distrito Federal, com as reuniões no IPHAN de Brasília junto aos 

mamulengueiros com o intuito de dar início ao processo de salvaguarda. Dessa forma, a 

presença de Edjane e do Mestre Zé de Vina nesse espaço é bastante significativa, uma 

homenagem ao mestre, mas também o reconhecimento da linhagem e aqui já não de um 

mamulengueiro, mas do mamulengo do Distrito Federal como uma continuação. 

O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste teve seu pedido de inclusão 

solicitado pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB), o que mostra a 

tendência de uma apropriação da sociedade sobre suas manifestações. Os estados de 

Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal, 

compõem a área de abrangência dessa manifestação cultural. Para o IPHAN esse bem 

imaterial não é um brinquedo ou um traço do folclore, e envolve, sobretudo, a produção 

de conhecimento criativo, artístico e com uma forte carga de representação teatral
29

. 

 

A inscrição no Livro de Registro das Formas de Expressão aconteceu no ano 

de 2015, conferindo o título de Patrimônio Cultural do Brasil ao Teatros de Bonecos 

Popular do Nordeste, que inclui os teatros de Mamulengo (Pernambuco), Babau 

(Paraíba), João Redondo e Calunga (Rio Grande do Norte) e Cassimiro Coco 

(Maranhão e Ceará). O pedido foi feito pela ABTB ao IPHAN, no ano de 200430. Existe 

em Brasília a Associação Candanga de Teatro de Bonecos (filiada à ABTB, que 

por sua vez é filiada à UNIMA) onde há brincantes de mamulengo, muitos aprendizes 

de Chico Simões, mestre do Mamulengo Presepada: 

 
29 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/508/. Acesso em 22/01/21. 
30http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Teatro_de_bonecos_parecer_DPI.pdf. Acesso 

em 23/01/2021. 
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O Mamulengo Presepada nasce no início dos anos 80 da convivência de 
Chico Simões, seu criador, com o trabalho do amigo Carlinhos do Babau 
(Carroça de Mamulengos), após viajarem juntos pelo Nordeste brasileiro 
trabalhando e interagindo com mestres das culturas populares e 
tradicionais, sobretudo, aqueles ligados ao universo do Teatro Popular 
de Bonecos do Nordeste (Mamulengo, Babau, João Redondo, Calunga, 
Cassimiro Coco, dentre outros). Mestre Solón (Carpina/PE), do 
Mamulengo Invenção Brasileira, foi quem presenteou o grupo com os 
primeiros bonecos e abençoou o caminho que se segue, ensinando que 
“Em São Saruê, vive tudo que se imagina” e que “o boneco é anterior 
ao homem”. Chico de Daniel, do Rio Grande do Norte, Saúba e Zé de Vina, 
ambos da Zona da Mata Norte, também firmaram os pontos da  
tradição.  
Depois, Chico Simões estudou com Fernando Augusto (Mamulengo Sorriso 
e  Museu do Mamulengo), Ilo Krugli (Teatro Vento Forte), Amir Haddad 
(Tá na Rua), Ademar Bianchi (Catalinas Sur – Argentina) e outros mestres 
e amigos, com quem compartilha reflexões e práticas sempre focadas no 
trabalho do ator no contexto do teatro de bonecos. Foi artista visitante 
na Universidade da Califórnia, Berkeley/EUA, em 2009, e participou 
de dois encontros e dois cursos da Escola Internacional de Teatro 
Antropológico (ISTA), sob a direção de Eugenio Barba, fundamentais 
para o desenvolvimento do que batizou A Arte Secreta do Mamulengo, 
conjunto de princípios, técnicas, filosofia e método que baliza 
seu trabalho até hoje. 
(http://www.mamulengopresepada.com.br/quem-somos/ acesso em: 
24/01/2021).  

 

Na reunião falou-se acerca da dificuldade de contato com o IPHAN de  Recife, 

de que a parte de registro dos mamulengueiros não estava acontecendo em Glória  do 

Goitá, de algumas dificuldades por que a Associação vinha passando em decorrência de  

algumas festas organizadas pela Prefeitura Municipal de Glória do Goitá no Museu do  

Mamulengo e da tentativa de tirar a Associação do prédio do Mercado Municipal. 

Após o registro enquanto patrimônio acontece a política de salvaguarda, que 

promove  "ações de identificação, reconhecimento e apoio e fomento a bens culturais 

imateriais de  comunidades e grupos de todo o país e é parte constituinte do PNPI" 

- Programa  Nacional de Patrimônio Imaterial, que começou a ser implementada 

em 2004 pelo  Departamento do Patrimônio Imaterial. Entretanto, no ano de 2016, após 

a destituição, a  partir de pretextos ficais manipulados que acarretaram o 

impeachment da então  Presidenta Dilma Rousseff, as políticas sociais e culturais 

sofreram um corte  orçamentário e houve a estagnação de muitos processos em 

andamento, como o de  salvaguarda do Teatros de Bonecos Popular do Nordeste.  

Nesse caso, pode-se entender a legitimação enquanto mamulengueiro de Zé Lopes 

como detentor de poder "temporal" ou "político" sendo legitimado a partir de 

instituições como o Museu do Mamulengo de Olinda, de convites para participações 
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em oficinas em feiras e eventos culturais; e Zé de Vina, por sua vez, enquanto detentor 

do "prestígio"  legitimado a partir de uma linhagem de mamulengueiros da qual faz parte 

tanto como  aluno como professor, sendo reconhecido enquanto mestre por esta 

linhagem. Dito isto,  o campo do "prestígio" é o que garante mais influência na cidade 

de Glória do Goitá,  como mostra Adriana Alcure (2007). 
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3. Reconhecimento e Legitimação entre Mestres 

 

Título dado aos peritos trabalhadores manuais. (...) É uma reminiscência, 

como nome de tratamento respeitoso, do artesão medieval, consciente 

de sua dignidade funcional. No sertão nordestino, ninguém dizia 

"seleiro" mas "mestre-celeiro", respeitando uma propriedade no ritual, 

que a tradição conservara. (CASCUDO, 2000). 

 

Questões como hierarquia, títulos e poder são temas recorrentes nos grupos sociais 

e não seria diferente nos grupos de cultura popular. Partindo dos conceitos de habitus e 

campo em Bourdieu (2007), no presente capítulo procuro analisar quais são os locais de 

disputa existentes no campo do mamulengo em Glória do Goitá.  

O termo “mestre”, por exemplo, é um tema caro ao campo, uma vez que explicita 

diferenças de hierarquia e poder simbólico dentro do mamulengo em Glória, além de 

pautar a legitimação ou negação destes mamulengueiros. Apesar de não se tratar de termo 

desde sempre empregado pelos nativos, como se verá mais à frente, ele adquiriu valor 

simbólico dentro do campo em Glória, aparecendo diversas vezes nos discursos oficiais. 

A partir do trabalho de Alcure (2007), como veremos mais à frente, demonstra 

que “mestre” não se tratava de uma categoria nativa a princípio, e sim uma categoria 

externa e relacionada com a ida de professores e pesquisadores universitários que os 

chamavam assim. Desta maneira, os mamulengueiros já estabelecidos começaram a se 

denominar mestres. Em seu trabalho ela nota que muito provavelmente Zé de Vina se 

apresentava como mestre por essa razão.  

No entanto, o uso da palavra “mestre” para se referir a alguém como forma de 

respeito também era algo conhecido, ainda que não estivesse diretamente ligada ao mundo 

do mamulengo. Recordo de ouvir, quando criança, meu avô referir-se desta maneira 

quando respeitava muito uma pessoa, assim como outros homens também utilizavam o 

mesmo termo, mas em geral de uma maneira que impunha uma noção de hierarquia, não 

apenas por respeito senão pela idade dos que recebiam o título. Isso aparecia muito 

claramente em situações de conversas entre homens e os senhores mais idosos, que 

ganham o título de mestre durante a conversa, como maneira de honrar os mais velhos.   

Durante o período em que estive em Glória do Goitá, entretanto, pude observar 

que Mestre, e aqui grafo com M maiúsculo, se tornou com o passar do tempo, uma 

categoria hoje nativa. Como Adriana Alcure (2007) havia observado, o léxico das 

políticas culturais acabou por ser apropriado pelos locais. Desta maneira, “mestre” deixa 

de ser apenas um elogio ou uma maneira formal de se dirigir a alguém, para se tornar 
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também um título hierárquico dentro do mamulengo, onde quem o detém, tem maior 

poder e reconhecimento dentro deste mundo.  

Os Mestres acabam por ser os mais velhos, que têm muitos anos fazendo o 

mamulengo e detêm a capacidade de repassar, ensinar e iniciar alguém neste universo. Os 

títulos de Mestre – sejam estes formais31 (Mestre) ou informais (mestre) - são 

direcionados mais facilmente aos homens. Edjane, por exemplo, veio a ser apresentada 

como Mestra Titinha em 2020.  

Além desta constituição hierárquica, a idade e tempo de mamulengueiro também 

tem muita influência no “ser Mestre”. Os mais novos têm um grande respeito pela carreira 

dos mamulengueiros mais velhos, pelo status que eles detêm, inclusive após a morte32. 

Era interessante ver que os Mestres mais novos, como Bel, Bila e Edjane, mostravam 

algum embaraço ou mesmo cuidado quando perguntados como é ser Mestre. 

A partir disto, esta hierarquia constituída dentro do campo acaba por pautar não 

apenas a legitimação de "brincantes" de mamulengo, mas também o acesso a 

reconhecimentos institucionais e políticos e a programas de financiamento cultural. 

Assim, é interessante pensarmos isto enquanto local de disputa contínua entre os 

mamulengueiros. Bourdieu traz, acerca das lutas existentes dentro do mundo social por 

reconhecimento, que: 

 

As lutas, cujo pretexto consiste em tudo o que, no mundo social, se refere à 

crença, ao crédito e ao descrédito, a percepção e a apreciação, ao conhecimento 

e ao reconhecimento - nome, reputação, prestígio, honra, glória e autoridade –

, em tudo o que torna o poder simbólico em poder reconhecido, dizem respeito 

forçosamente aos detentores “distintos” e aos pretendentes “pretensiosos”. 

Reconhecimento da distinção que se afirma no esforço para se apropriar dela, 

nem que fosse sob a aparência ilusória do blefe ou do símile, e para se 

distanciar em relação aos que estão desprovidos dela, a pretensão inspira a 

aquisição, por si banalizante, das propriedades até então mais distintivas, além 

de contribuir, por conseguinte, para apoiar continuamente a tensão do mercado 

dos bens simbólicos, obrigando os detentores das propriedades distintivas, 

ameaçadas de divulgação e vulgarização, a procurar indefinidamente a 

afirmação de sua raridade nas novas propriedades. A demanda engendrada 

continuamente nesta dialética e, por definição, inesgotável já que suas 

necessidades dominadas devem redefinir-se, indefinidamente, em relação a 

uma distinção que se define sempre negativamente em relação a elas. 

(BOURDIEU, 2007, p. 235). 
 

 
31 O formal aqui independe de títulos oficiais, mas de reconhecimento por seus pares e o público. 
32 Tanto Mestre Zé de Vina quanto Mestre Zé Lopes continuam sendo tratados enquanto Mestres mesmo 

depois de sua morte.  
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Esta tensão aparece no que seria o mamulengo tradicional e uma "Nova Geração", 

assim como os recursos narrativos que seus atores usam para buscar legitimidade, como 

afirmou Bourdieu acima. Valéria Aquino também observa, sobre os figureiros, que: 

 

"Ser figureiro" é resultado de um processo de negociação permanente da 

realidade. A forma como os artesãos categorizam e classificam o processo de 

produção, a produção e a si mesmos, expressa, de alguma maneira, a 

negociação sobre a construção social da realidade desse grupo e organiza a 

experiência coletiva. (AQUINO, 2012, p. 149). 

 

 

Assim sendo, esse argumento também acaba aparecendo entre os 

mamulengueiros. O "ser mamulengueiro" seria um processo contínuo entre os grupos e 

atores e a construção de narrativas buscando legitimidade social. A maneira como esta é 

construída será abordada neste capítulo. Em um primeiro momento, buscaremos entender 

o surgimento do termo “mestre” e a maneira pela qual é apropriado pelos 

mamulengueiros. 

Em um segundo momento, apresentarei os mestres mais antigos de Glória do 

Goitá: Zé de Vina e Zé Lopes. A partir deles, será possível se aprofundar na questão 

relativa à linhagem do mamulengo na cidade, para então entrar no surgimento da Nova 

Geração de mamulengueiros, encabeçada por Bel, Bila e Titinha.  

A maneira como estes três mamulengueiros entram nesse universo e passam a ser 

reconhecidos enquanto mestres é importante para entender a dinâmica das disputas no 

campo mamulengueiro, a busca por capitais simbólicos - inclusive na busca de 

legitimidade institucional. 

Os novos mamulengueiros, ao tentar entrar no campo, podem sofrer algum tipo 

de sanção ou negação de parte dos mestres mamulengueiros já estabelecidos, em especial 

no processo de alteração da tradição. Deve-se pensar que, como o conceito de habitus de 

Bourdieu (2007) afirma, não se trata de um processo de reprodução pura e simplesmente, 

mas de inovação, por meio do qual os agentes, neste caso os mamulengueiros, têm algum 

tipo de margem para agir, alterar, adicionar novas passagens ou personagens, não sendo 

um campo fechado.  

Assim sendo, utilizo autores importantes para compreender e analisar o que foi 

observado durante o trabalho de campo, entre eles a própria Adriana Alcure (2007), 

Valéria Aquino (2012), Erving Goffman (2002) e Pierre Bourdieu (2007, 2014).  
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3.1 “Mestres” e “mestres” 

 

O  uso da palavra "mestre" para designar a importância, relevância, respeito 

social ou legitimidade a alguém já havia sido observado por Luís da Câmara Cascudo 

(2000) que registrou o uso e os significados de ser um mestre no Dicionário do Folclore 

Brasileiro citado na introdução ao capítulo.  

Dessa maneira, mestre pode se tratar de um honorífico que diferencia aqueles que 

detêm certo tipo de capital dos demais.  

Essa luta pelo reconhecimento e manutenção de um status não é diferente dentro 

do mamulengo. O título de mestre aparece como fruto de uma tentativa de diferenciação 

entre aqueles que sabem fazer o mamulengo, isto é, que brincam o mamulengo, e aqueles 

que não detêm esse capital simbólico ou não foram legitimados por um mestre já 

estabelecido. Como afirma Bourdieu (2007) acerca do local onde ocorrem as lutas 

simbólicas: 

Mas o lugar por excelência das lutas simbólicas é a própria classe dominante: 

as lutas pela definição da cultura legítima que opõem os intelectuais e os 

artistas não passam de um aspecto das incessantes lutas em que as diferentes 

frações da classe dominante enfrentam-se pela imposição da definição de 

pretextos e de armas legítimas das lutas sociais ou, se preferirmos, pela 

definição do princípio de dominação legítima – capital econômico, capital 

escolar ou capital social - outros tantos poderes sociais, cuja eficácia específica 

pode ser reduplicada pela eficácia propriamente simbólica, ou seja, pela 

autoridade que dá o fato de ser reconhecido, mandatado, pela crença coletiva. 

(BOURDIEU, 2007, p. 237). 

 

Partindo dessa ideia, para além do conceito mais amplo de classe dominante 

descrito por Bourdieu, pode-se pensar em classe dominante dentro do campo simbólico a 

partir daqueles que estão no topo da hierarquia de capitais simbólicos e que, por fim, se 

utilizam deste para manter sua reputação e reproduzir poderes sociais.  

Em Glória do Goitá alguns mamulengueiros são referenciados como mestres. 

Com a denominação de mestre é indicado que aquela pessoa detém um saber legitimado 

e reconhecido, mas que também é capaz de passar seus conhecimentos, que muitas vezes 

são únicos.  

Quando cheguei a Glória, “Mestre” já aparecia enquanto categoria nativa. 

Bastante fluida e ora adquirindo um tom mais formal, ora como uma lisonja; em outros 

momentos indicando uma posição hierárquica e de respeito dentro de um grupo e muitas 

vezes podendo significar tudo isso de uma só vez.   
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"Mestre", no entanto, não foi sempre uma categoria dentro do mamulengo. 

Adriana Alcure conta que, em conversa com Zé de Vina, ele afirmou que este foi um 

termo que começou a aparecer mais recentemente e "que o termo teria aparecido a partir 

da chegada dos primeiros pesquisadores e interessados na arte do mamulengo, por 

volta da década de 70. Estes se referiam aos mamulengueiros como mestres" 

(ALCURE, 2007, p. 170). 

 

Assim, acredito que toda vez que os mamulengueiros e o próprio Zé de 

Vina se referem a si mesmos como mestres, como veremos em diversos 

momentos deste capítulo, estão incorporando esta palavra e este novo 

contexto e  legitimando esta categoria, também para mim, enquanto 

pesquisadora  interessada nestes processos de aprendizagem. O importante 

aqui é verificar  como os mamulengueiros estão permanentemente 

construindo e definindo uma idéia de mestre. Se as categorias são 

‘representações essencialmente coletivas’, construídas e negociadas 

socialmente, como nos chamou atenção  Durkheim (2000: XXII-XXIII), 

o mesmo acontece com a noção de mestre".  (ALCURE, 2007, p. 172). 

 

Dessa forma, o “mestre” enquanto categoria nativa foi sendo constituído e 

constantemente atualizado. Basicamente, esta designação é dada aos que têm uma história 

no mamulengo, isso quer dizer, anos de experiência na brincadeira e conhecimento 

suficiente para ensinar a aprendizes interessados na arte do mamulengo.  

A categoria de mestre continuou sendo utilizada pelos mamulengueiros, 

principalmente os mais novos. Políticas culturais conferiram-lhe legitimidade. Por 

consequência, constatou-se sua ocorrência em diferentes contextos no decorrer do 

trabalho de campo desta tese, sempre para designar um mamulengueiro reconhecido por 

seu trabalho, que já tem uma história de apresentações e conhecimento suficiente para 

ensinar o ofício, sendo capaz de indicar quando o aluno está apto a ter sua própria torda. 

É importante destacar que no mamulengo de Glória há duas importantes 

categorias, uma é de mamulengueiro e a outra de bonequeiro. Um mestre pode ser 

somente mamulengueiro ou mamulengueiro e bonequeiro, entretanto no tempo em que 

estive em campo não vi a designação conferida a quem fosse unicamente bonequeiro.   

Os mestres reconhecidos e mais antigos do mamulengo de Glória do Goitá e ainda 

atuantes enquanto estive em campo foram os Mestres Zé de Vina33 e Zé Lopes34. Zé de 

Vina como mestre mamulengueiro ensinou a brincadeira a diversos aprendizes, entre eles 

alunos que fizeram e/ou fazem parte da Associação Cultural de Mamulengueiros e 

 
33 Faleceu em 16 de junho de 2021. 
34 Faleceu em 21 de agosto de 2020. 
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Artesãos de Glória do Goitá. Zé Lopes, mamulengueiro e bonequeiro, fez diversas 

oficinas de bonecos para os associados, mesmo antes de que ela fosse uma Associação 

nos moldes atuais.  

Entre os anos de 2016 e 2019, em que realizei pesquisa de campo, Zé de Vina e Zé 

Lopes, apareciam como figuras já estabelecidas e reconhecidamente mestres, servindo como 

parâmetro do que é ser mamulengueiro em Glória.  

Entretanto, o reconhecimento de ambos se deu em um processo de tempo e 

negociações, como observou Adriana Alcure (2007). É interessante notar que a narrativa do 

mestre Zé Lopes mudou ao longo dos anos e quando estive com ele, ao contar do seu início 

no mamulengo, disse ter aprendido sozinho e que quando começou a brincar já não havia 

mais mamulengo em Glória, diferente do que foi relatado à Alcure, onde falou que aprendeu 

com Zé de Vina.  

Os mamulengueiros da Associação apontaram essa mudança de discurso do mestre 

diversas vezes, indicando que esta se deu após receber o título de PatrimônioVivo - é 

importante destacar o que Alcure trouxe de informação a respeito da relação do mestre Zé 

Lopes com os demais mestres mamulengueiros, observando que aquele não tinha a mesma 

aceitação enquanto Mestre como os demais. 

Pode-se pensar então em duas formas de legitimação nesse contexto, uma que se dá 

a partir da linhagem de mestres, que foi a obtida por Zé de Vina, e outra que se refere ao 

reconhecimento de determinadas ações vindas de políticas culturais, como a que Zé Lopes 

passou a utilizar, mas as duas formas de legitimação são garantidoras de que ambos os 

mestres sejam personagens estabelecidos no campo do mamulengo de Glória e Nacional. 

 

3.1.1 Mestre Zé de Vina 

 

José Severino dos Santos nasceu em Glória do Goitá em 14 de março de 1940. Ficou 

conhecido como Zé de Vina por sua mãe ser conhecida como Vina, logo ele era o Zé (filho) 

de (dona) Vina. Zé de Vina é mamulengueiro e fundou o Mamulengo Riso do Povo em 10 

de outubro de 1957.  
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        Figura 9 Mestre Zé de Vina (maio de 2019) 

 

 

 

Figura 10 Torda do Mamulengo Riso do Povo (junho/2017) 
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Tive a  oportunidade de estar com o Mestre Zé de Vina algumas vezes, no Museu do 

Mamulengo de Glória, em visita à sua casa e quando foi homenageado no IPHAN/DF. As 

duas últimas, no ano de 2019, foi quando pude estar mais tempo junto ao mestre.  

Em junho de 2019, quando estive alguns dias em Glória, Edjane me levou para fazer 

uma visita a Zé de Vina. Lagoa de Itaenga fica a cerca de uma hora de distância de Glória 

através de uma estrada de barro. Fomos cedo, pois Edjane havia alertado que não é seguro 

transitar ali à noite, pois há casos de roubos35. Naquele momento Edjane vinha fazendo visitas 

esporádicas a Zé de Vina para acompanhar o Mestre, que havia passado por uma situação 

familiar que o havia abalado e agravado seu estado de saúde, em consequência da diabetes.  

Chegamos à casa do Mestre, na varanda da qual se estende um banner em sua 

homenagem. Zé de Vina e Josefa, sua esposa, encontravam-se abatidos, mas felizes com a 

visita e em encontrar Edjane, que falou da nossa ida e de que queríamos conversar com ele.  

 

 

Figura 11 Entrada da casa do Mestre Zé de Vina (Junho 2019) 

 

 
35 Nos últimos anos, a região da Mata da Norte tem apresentado altos índices de violência relacionados ao 

tráfico de drogas.  
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Perguntei se poderia usar o gravador e Zé de Vina consentiu. Ter ali pessoas que 

queriam vê-lo, saber de sua história e gravá-la nos dá uma dimensão de importância para o 

Mestre. O mamulengo é algo que faz há anos, que é importante para si, mas que não 

necessariamente é tão importante para outros ou respeitado como uma arte importante. 

Entretanto, a formalidade causada pela chegada de estranhos, mais o uso do gravador, atribuiu 

uma dimensão formal à ocasião.  

Zé de Vina falou para ligar o gravador e começou a declamar uma loa. Logo começou 

a esquecer algumas partes, via-se o quanto o angustiava esforçar-se para lembrar das 

passagens e não conseguir. Foi então que desliguei o gravador e disse ao Mestre que o 

mamulengo é importante, mas ele também, e o que eu queria mesmo era vê-lo e ouvi-lo. 

Afinal de contas, temos o trabalho de Adriana Alcure com registro das passagens do 

mamulengo de Zé de Vina, a quem ele recordou quando Edjane disse que eu estava a 

pesquisar sobre o mamulengo.  

Foi então que o Mestre relaxou um pouco. A partir deste momento, falou do tempo 

em que Adriana Alcure esteve lá e que ainda tem contato com ela, e logo começou a contar 

sua história enquanto mamulengueiro. Vez ou outra ele esquecia-se de alguns nomes de 

pessoas ou lugares e Josefa lhe lembrava ou contava a história junto com ele. Algumas vezes, 

também, recordavam do recente acontecido e falavam sobre como que em desabafo.  

Zé de Vina contou-me sobre sua história. Disse-me que começou no mamulengo no 

Sítio Lagoinha do Queceque, onde nasceu e também onde viveu sua família quando ele era 

criança. Um dia Zé foi acompanhar seu irmão, que tinha mamulengo, em uma 

apresentação, e assim teve seu primeiro contato com o ofício. Zé de Vina disse que foram 

a cavalo e, no caminho, o irmão foi contando como era o mamulengo e suas histórias; no 

momento de fazer o mamulengo ficou dentro da barraca com o irmão, mas quieto e com 

vergonha de falar. Após participar várias vezes como contramestre, seu irmão disse que agora 

seria o momento de ele se apresentar e ele assim fez o mamulengo, e conta que na ocasião, 

apesar de se sentir inseguro, lembrou-se de todas as loas e passagens.  E que foi brincando 

que aprendeu com o irmão, "com Samuel, Sebastião Cândio, Luiz da Serra, Antônio Biló, eu 

brinquei mais ele, Edu, ele brincou mais eu"36.  

Em dado momento, uma das filhas de Zé de Vina, que mora perto, chegou à casa e 

conversou conosco a respeito da saúde do mestre, principalmente sobre a preocupação com 

a diabetes. Então, no mesmo instante estava Zé de Vina atento ao que se passava na rua, pois 

 
36 Para mais informações, procurar por tese de doutorado de Adriana Alcure (2007).  
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estava perto do horário em que o vendedor de pamonha37 passaria, e ele queria comprar uma 

para comer enquanto tomasse um café no final da tarde.  

Edjane aproveitou a ocasião para alertar Zé de Vina a ter cuidado com documentos 

que levam para que ele assine. Havia acontecido de irem até lá pedindo assinatura para um 

projeto cuja verba seria parcialmente direcionada ao Mestre, entretanto não foi o que 

aconteceu. 

Nesta altura, Zé de Vina estava com 78 anos e havia preocupação com a saúde do 

mestre e o suporte necessário para levá-lo aos médicos, realizar exames e comprar as 

medicações. Edjane, enquanto diretora da Associação e próxima ao mestre, garantia que Zé 

de Vina recebesse o suporte necessário, levando-o aos médicos, comprando remédios.  

Apesar do reconhecimento enquanto Mestre por seus pares mamulengueiros e pelas 

pessoas da região, Zé de Vina não tinha um reconhecimento institucional ou oficial, somente 

oficioso, se aplicarmos ao caso as categorias elaboradas por Izabela Tamaso (2015). O que 

traz algumas questões, uma vez que o mestre não tem nenhum suporte em relação a moradia, 

saúde, renda fixa ou qualquer incentivo. 

Os mestres reconhecidos como Patrimônio Vivo recebem, para além do 

reconhecimento que legitima tanto a pessoa como o ofício no qual trabalha, um valor mensal 

vitalício e o convite para participar da Fenearte no corredor dos mestres, o que é relevante e 

lisonjeiro,  sem a necessidade de pagar pelo stand.  Com o apoio recebido, em contrapartida, 

o mestre deve estar disponível para entrevistas a respeito do seu trabalho/ofício e expor o seu 

trabalho.  

Desse modo, há uma troca entre estado e mestres e incentiva-se a continuidade de 

ofícios artísticos culturais. O Mestre Zé de Vina, apesar do pedido de alguns mamulengueiros, 

não queria candidatar-se, pois dizia que todos os mestres que ganhavam o título morriam ou 

ficavam de cama, o que ele não desejava para si. Entretanto, em virtude de questões políticas 

que estavam colocando em risco a continuidade e permanência do Museu do Mamulengo no 

prédio onde está situado (situação sobre a qual falarei mais à frente), neste ano de 2019, Zé 

de Vina concordou em que organizassem o material para pleitear sua candidatura como 

Patrimônio Vivo. Isso porque Zé de Vina faz parte da Associação e é padrinho do Mamulengo 

Nova Geração, que gere e mantém o Museu do Mamulengo.  

Como dito anteriormente, em setembro de 2019 estive novamente com Zé de Vina e 

Edjane no âmbito da reunião do IPHAN/DF que aconteceu em Brasília. Estavam presentes 

 
37 Pamonha é um doce de milho comum na região Nordeste, principalmente no mês de junho, quando 

acontece a colheita do milho; é um quitute que não pode faltar nas festas juninas nordestinas.  
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agentes do IPHAN, professores universitários, alunos do curso de teatro e, sobretudo, 

mamulengueiros e brincantes do teatro de bonecos do cenário do Distrito Federal e de cidades 

da região Nordeste representando o Teatro de Bonecos catalogados como Patrimônio 

Imaterial, como o João Redondo, Babau e o Mamulengo no caso de Edjane, e Zé de Vina, 

que foi o grande homenageado do evento.  

Foi a última vez em que estive com o Mestre, mas o vi mais algumas vezes em lives 

produzidas pela Associação no Museu do Mamulengo de Glória, que aconteceram no 

primeiro ano da pandemia e sobre as quais falarei mais à frente.  Em algumas dessas lives 

estava o mestre presente e sempre sendo homenageado. Uma delas foi em homenagem a ele.  

No ano de 2021 ocorreu o  Projeto “80 anos do Mestre Zé de Vina - o derradeiro ato”, 

que contou com apoio do Funcultura/Fundarpe - Governo do Estado de Pernambuco, mas na 

semana de seu início o mestre Zé de Vina faleceu. Em 16 de junho de 2021, Zé de Vina, 

como diria João Guimarães Rosa, virou encantado38 e partiu sabendo de todas as homenagens 

que estavam por vir no âmbito do Projeto, que tem como objetivo a catalogação e divulgação 

de todos os bonecos, da torda, dos objetos e dos registros do Mamulengo Riso do Povo, 

iniciado pelo mestre em 10 de outubro de 1957.   

 

 
38 “As pessoas não morrem, ficam encantadas.” – Trecho retirado do discurso de posse do autor na 

Academia Brasileira de Letras (ABL), em 16.11.1967. In: https://www.academia.org.br/academicos/joao-

guimaraes-rosa/discurso-de-posse. Acesso em 20/11/2021. 

https://www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa/discurso-de-posse
https://www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa/discurso-de-posse
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Figura 12 Acervo pessoal Zé de Vina 
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Figura 13 Acervo Pessoal Zé de Vina (2) 

 

3.1.2 Zé Lopes  

 

José da Silva Lopes nasceu em Glória do Goitá, no Sítio Cortesia, no dia 21 de 

outubro de 1950. Fundou seu Mamulengo Teatro Riso em 21 de outubro de 1992.   

 

 

Figura 14 Mestre Zé Lopes em seu ateliê (junho de 2019) 
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Vi o mamulengo  de  Zé  Lopes algumas vezes em apresentações que o Mestre fez na 

Fenearte de 2016 e encontrei-me com o mamulengueiro e bonequeiro novamente no ano de 

2019, quando estive em sua casa, que tem uma parte dedicada à exposição de seus bonecos e 

onde o Mestre dá entrevistas aos que o procuram para conhecê-lo e ao seu trabalho.  

 

 

Figura 15 Apresentação Mamulengo Teatro Riso na Fenearte 2017 

 

Zé Lopes conta que conheceu o mamulengo ao acompanhar sua mãe, que vendia 

bolo, nas feiras e praças onde  aconteciam as apresentações de mamulengo. Ainda na infância 

começou a fazer os bonecos de mamulengo, aprendeu sozinho, "fazendo". Também teve um 

contato mais próximo com as apresentações de mamulengo junto ao mestre Zé de Vina. 

Quando completou dezoito anos foi para Recife a trabalho e depois mudou-se para a cidade 

de São Paulo com o intuito de encontrar trabalho. No ano de 1982 retornou a Glória do Goitá, 

quando foi atrás de voltar a fazer mamulengo.  

Ele então me contou que quando retornou a Glória do Goitá não havia mais ninguém 

que apresentasse mamulengo. Por questões políticas, então ele se mobilizou, desde buscar 

mulungu para fazer bonecos a entrar em contato com as lideranças políticas locais para que 
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voltasse a ser permitido.  

 

Zé Lopes: ... quando eu fiz meu primeiro mamulengo eu tinha 12 anos.  

 

Ana: Você tinha 12 anos? 

 

Zé Lopes: Tinha 12 anos quando fiz meu primeiro mamulengo. (...) Depois 

fui pra São Paulo, eu passei 12 anos lá em São Paulo, mas não 

deixei de ser mamulengueiro. Em 82 eu retornei o mamulengo, vim 

visitar aqui, que tava quase se acabando, só tinha um mamulengueiro que 

estava parado, que era Zé de Vina, os outros tinham parado, virado 

evangélico, essas coisas…”. (Zé Lopes, junho de 2019). 

 

Entretanto, há também a versão de que nesse período Zé Lopes teria acompanhado 

alguns mestres, como o Zé de Vina, até ter o seu próprio mamulengo, como ele mesmo relatou 

a Adriana Alcure.  

De forma alguma essa mudança de narrativa da própria história diminuiu a 

importância do mestre Zé Lopes e do seu mamulengo. Entretanto, acabou per ser reveladora 

no sentido de que Zé Lopes muda a sua narrativa após receber o título de Patrimônio Vivo do 

Estado de Pernambuco.  

Essa mudança de status traz algumas questões em torno de uma legitimidade do 

mamulengo, de quem seriam os mamulengueiros de verdade e quem poderia determinar 

quem o é.  

A legitimidade assegurada pelo título de “Patrimônio Vivo” é inegavelmente 

importante; contudo  acredito que possa centralizar as políticas de incentivo, os convites 

para grandes feiras e  outros eventos direcionados para os que possuem o título, são 

benefícios que geralmente são concedidos ao  Patrimônio Vivo. Ao mesmo tempo, eles 

podem desencadear ou reafirmar disputas a respeito da legitimidade  do “saber fazer” 

em relação a outros artesãos e mestres, principalmente em torno das  narrativas acerca 

de seu caráter tradicional.  

Trazendo Goffman para a discussão, é interessante pensar que a construção dessas 

narrativas se dá através de uma performance e discurso que visa diferenciar o mestre de 

outros. Sobre isso: 

 

Os atores podem mesmo tentar dar a impressão de que seu equilíbrio e 

eficiência atuais são coisas que sempre tiveram e que nunca precisaram passar 

por um período de aprendizado. Em tudo isso o ator pode tacitamente receber 

apoio do estabelecimento no qual atua. (GOFFMAN, 2002, p. 51). 
 

Assim, percebe-se que a tentativa de diferenciação e reafirmação da legitimidade 
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por Zé Lopes em relação aos outros se deu através da construção de um discurso em que 

este aprendeu a brincar mamulengo sozinho e, como já dito antes, que o mamulengo de 

Glória do Goitá já teria acabado há muito tempo, pois já não havia mais nenhum 

mamulengueiro brincando quando ele retorna à cidade. Ele se apresenta, portanto, como 

um autodidata dentro do campo em Glória do Goitá, de uma prática que já não acontecia 

mais.  

Valéria Aquino nos traz, sobre essa construção de uma narrativa do aprendizado 

natural ou de detentor de um “figureiro tradicional” que é um discurso de maneira a ase 

legitimar frente a outros que tentem adentrar esse mundo. Ela nos diz que: 

 

Dessa maneira pode-se dizer que, estando a categoria “figureiros tradicionais” 

intimamente ligada a um determinado tipo de estrutura produtiva que tinha na 

família sua unidade organizacional, o habitus dessa categoria tem sua origem 

no próprio tipo de organização característico do momento em que a família 

desempenhava o papel organizador do próprio campo. 
Nesses termos o habitus dos “figureiros tradicionais”, no que se refere ao 

campo de produção figurativa de Taubaté, irá se constituir a partir da primeira 

educação familiar, a partir da interação social dentro do ambiente familiar. É 

nessa interação que os códigos e valores comuns ao grupo serão interiorizados 

ao mesmo tempo em que os agentes irão adquirindo competências de forma 

não consciente. É a partir dessa aquisição não consciente de competências que 

se justificam afirmações que denotam a ideia de que as habilidades para 

modelar e criar figuras em barro é algo natural aos “figureiros de família”, 

“está no sangue”. (AQUINO, 2012, p. 136). 
  

Trazendo essa ideia pro mamulengo, Zé Lopes constroi seu discurso de Mestre 

legítimo muito por ser um “mamulengueiro tradicional”, que brinca um mamulengo que não 

existiria mais, uma vez que Zé de Vina não fazia mais mamulengo nessa narrativa. Isto lhe 

conferia um prestígio que, segundo Alcure: 

 

[...] mesmo que muitos artistas afirmem que é difícil viver exclusivamente do 

brinquedo, pois há muitos ressaltando que foi através da brincadeira que 

conseguiram não somente ampliar seu universo cultural e financeiro, como 

principalmente puderam vivenciar através dela um processo de melhoria da 

autoestima e, por conseguinte, da valorização de seu status social. Certamente, 

a ampliação desta capacidade de agregar valor também está em conexão com 

os processos contemporâneos de valorização da cultura popular. (ALCURE, 

2008, p. 20). 

 

Como já citado anteriormente, Bourdieu em seu livro Os usos sociais da ciência: 

por uma sociologia clínica do campo científico (1997) distingue duas modalidades de 

capital simbólico dentro do campo científico. Por analogia, portanto, poderia se dizer que 

estes capitais simbólicos no campo científico também existiriam de  forma similar na 
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questão do Patrimônio Vivo. 

Pode-se entender a legitimação enquanto mamulengueiro de Zé Lopes enquanto 

detentor de poder "temporal" ou "político" sendo legitimado a partir de instituições 

como o Museu do Mamulengo de Olinda, de convites para participações e oficinas em 

feiras e eventos culturais; e Zé de Vina, por sua vez, é detentor do "prestígio"  legitimado 

a partir de uma linhagem de mamulengueiros da qual faz parte tanto como  aluno como 

como professor, sendo reconhecido enquanto mestre. 

O título de Patrimônio Vivo recebido por Zé Lopes acaba por legitimar o seu 

discurso de que aprendeu a brincar mamulengo sozinho, e que era o único em Glória, já 

que Zé de Vina já não fazia mamulengo. Pode-se entender que ao obter este título, Zé 

Lopes se identifica como o próprio Patrimônio Vivo, detentor de um saber e fundador de 

uma linhagem própria de mamulengo, ao mesmo tempo em que tem poder 

simbólico/reconhecimento institucional para definir o que é mamulengo ou não.  

Dito isto, o campo do "prestígio", na altura em que Adriana Alcure esteve lá, era 

o que garantia mais influência na cidade de Glória do Goitá, como mostra: 

 

É importante que Zé Lopes obteve primeiro o reconhecimento como 

mestre mamulengueiro fora do contexto da Zona da Mata. Por exemplo, 

quando cheguei à Olinda, em 1997, à procura de um mamulengueiro, o 

primeiro nome que me foi indicado pelo museu do mamulengo foi o de Zé 

Lopes, que costumava se apresentar para turistas no Alto do Amparo, em 

Olinda. O fato de ter se tornado conhecido fora do país, como em  Portugal, por 

exemplo, fez com que ele conquistasse uma clientela independente da Zona  da 

Mata, onde sua legitimidade como mestre foi mais complicada e   mais tardia. 

Toda essa experiência fez com que Zé Lopes construísse um discurso de 

explicação mais amplo,  ampliando suas referências a respeito do boneco... 

(ALCURE, 2007, p. 204-205). 

 

Ela continua: 

 

Por sua necessidade de consciência das convenções, que ele chama 

de mamulengo tradicional, Zé Lopes é um dos poucos mamulengueiros 

que me definiu o mamulengo, trazendo referências históricas. Zé Lopes 

desenvolveu um discurso atribuindo ao mamulengo diversas origens, 

algumas delas ele deve ter aprendido nos estudos de Borba Filho (1987), e 

outras certamente deve ter aprimorado em suas temporadas em Portugal 

(Zuerbach, 2002) e Espanha. (ALCURE, 2007, p. 205). 
 

 

Durante a pesquisa de campo, entre 2017 e 2019, apareceram conflitos e disputas 

tendo como protagonistas Zé Lopes e a Associação. Zé Lopes, já estabelecido e reconhecido 

como mestre e Patrimônio Vivo, não reconhecia o mamulengo da Associação e, tendo o apoio 

da Prefeitura de Glória, reclamava o direito de usar o Museu do Mamulengo independente de 
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fazer parte da Associação. Ou seja,  havia o interesse de que o espaço não mais fosse gerido 

por eles, enquanto a prefeitura tinha interesse em retomar o prédio do mercado municipal, 

onde é o Museu do Mamulengo.  

No São João de 2018 a prefeitura realizou festas dentro do Museu com venda de 

bebidas, shows e público sem qualquer cuidado com os bonecos ali expostos. A Associação 

entrou em contato com o IPHAN de Recife, que visitou a cidade para uma reunião com os 

envolvidos. Logo após a reunião, a prefeita de Glória cancelou o contrato de comodato, que 

permitia o uso do prédio do mercado munipal pela Associação e enviou uma ordem despejo 

para que saíssem dali. De acordo com ela, o objetivo era transformar o Museu do Mamulengo 

em um Centro de Cultura, onde teria vários stands para outros artesãos. Todavia a Associação 

decidiu que não ia sair do Museu e assim o fez. Com o passar do tempo e por meio de 

intermediações entre órgãos como o IPHAN, mas principalmente com os projetos 

desvolvidos pela Associação em nome do Museu do Mamulengo, a situação se acalmou.  

Lembro-me de que no meu retorno à Glória, em 2019, observei que as placas da 

cidade que indicavam a localização do Museu do Mamulengo havia mudado e agora 

indicavam o "Centro do Mamulengo".  

Dessa forma, Zé Lopes sempre mostrou resistência à formação do grupo de 

mamulengueiros Nova Geração. Foi o mestre que deu oficinas para que aprendessem a fazer 

os bonecos, mas não o mamulengo.  

Como Adriana Alcure mostra, Zé Lopes precisava recorrer a uma linhagem 

onde ele demorou a conseguir reconhecimento. Entretanto, o título de Patrimônio Vivo 

traz essa legitimidade que, nesse caso, perpassa as instituições e autarquias locais. 

Este aspecto, com suas ambivalências e conflitos subjacentes, constitui-se na 

reafirmação de diferentes campos de disputa, estando hoje em seu cerne uma questão 

geracional em torno dos mestres mais antigos e dos mais novos. 

Ser reconhecido como mestre garante um status importante não só entre 

mamulengueiros e bonequeiros, como no contexto social em que estão inseridos. 

 

Por razões práticas, o acúmulo das duas espécies de capital é, como 

já  indiquei, extremamente difícil. E podem-se caracterizar os pesquisadores 

pela  posição que eles ocupam nessa estrutura, isto é, pela estrutura de 

seu capital científico ou, mais precisamente, pelo peso relativo de seu 

capital "puro" e de  seu capital "institucional": tendo, num extremo, os 

detentores de um forte  crédito específico e de um frágil peso político 

e, no extremo oposto, os  detentores de um forte peso político e de um 

frágil crédito científico (em  especial, os administradores científicos). 

(BOURDIEU, 2003 p. 38). 
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Adriana Alcure fala a respeito de como o uso de algumas categorias em torno das 

políticas culturais promovidas por órgãos públicos ou organizações privadas podem ser  

utilizadas pelos mamulengueiros mais jovens e que Zé Lopes já dominava mais o  

vocabulário e a construção de uma narrativa mais preocupada com a tradição, por  

exemplo. 

A posse de um capital científico temporal para Zé Lopes acabara então por lhe 

garantir vantagens, uma vez que ele, ao ter maior entrada e reconhecimento fora do eixo  

de Glória do Goitá, fez com que obtivesse o título de Patrimônio Vivo. Este título lhe fora 

garantido por justamente ter maior capital político - para além do local -, enquanto Zé de  

Vina - que teria por sua vez menos capital político e mais capital de prestígio -, por  

exemplo, não conseguiu obter este título, ainda que fosse mais reconhecido em Glória. 

O título de Patrimônio Vivo faz com que Zé Lopes consiga melhores contratos e 

acesso a políticas de patrimônio e editais, como ele mesmo confirma: 

 

Zé Lopes: pelo menos a gente é reconhecido pela Fundarpe, e tá tendo 

mais oportunidade, né? E são dois patrimônios. O patrimônio imaterial, que 

é  o mamulengo, e patrimônio vivo, que eu sou patrimônio. 

… Só que o mamulengo sempre pediu, a gente passava o chapéu… Como 

sou patrimônio, ser reconhecido com mamulengo, não era pra gente pedir, 

era pra chegar político e dizer: “Mestre o que é que o senhor precisa?”, 

né? (Entrevista com o mestre Zé Lopes em junho de 2019). 

 

Desta maneira, retomando José Reginaldo Gonçalves, que reforça que patrimônio não 

é apenas algo que é atribuído pelo Estado, mas também e sobretudo, o reconhecimento social 

da importância do objeto, festa, conhecimento, etc., ele diz que: 

 

Trata-se daquelas situações em que determinados bens culturais, classificados 

por uma determinada agência do Estado como patrimônio, não chegam a 

encontrar respaldo ou reconhecimento junto a setores da população. O que essa 

experiência de rejeição parece colocar em foco é menos a relatividade das 

concepções de patrimônio nas sociedades modernas (aspecto já 

excessivamente sublinhado), e mais o fato de que um patrimônio não depende 

apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de Estado. Nem depende 

exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de indivíduos ou 

grupos. Os objetos que compõem um patrimônio precisam encontrar 

“ressonância” junto a seu público. (GONÇALVES, 2007, p. 214) 

 

Dito isto, se inicialmente ele não detinha o reconhecimento igual aos Mestres antigos, 

esta legitimidade é cristalizada a partir do momento em que ele consegue o título de 

Patrimônio Vivo, outorgado pelo estado de Pernambuco. 
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3.2 Linhagens e influências 

 

Como trabalhamos anteriormente, a questão da hierarquia e linhagem dentro do 

mamulengo aparece nas narrativas e relações existentes dentro dele. Da mesma maneira 

que Zé de Vina e Zé Lopes aprenderam o ofício com Mestres anteriores, eles também 

foram responsáveis por ensinar a brincar mamulengo aos novos mamulengueiros, dentre 

os quais estão os Mestres da Nova Geração.  

Penso esta relação de familiaridade nos termos descritos e analisados por Fredrik 

Barth em O guru e o iniciador: transações de conhecimento em moldagem da cultura no 

sudeste da Ásia e na Melanésia, onde o autor descreve como se dá a transmissão de 

saberes entre guru e iniciados e a relação de hierarquia estabelecida entre eles. Barth 

percebe esta relação como uma linhagem de pai e filho e exemplifica da seguinte maneira: 

Muito freqüentemente, a solução adotada para a relação entre guru e discípulo 

toma como modelo a relação entre pai e filho. Os muçulmanos balineses 

efetivamente falam em termos de uma dívida perpétua com o pai, o guru e 

Deus, tornando essas três figuras merecedoras do mesmo tipo de respeito. Os 

bali-hinduístas usam a linguagem da relação pai-filho para se referirem à 

relação com os sacerdotes brâmanes e com os vários tipos de sábios, 

curandeiros, conselheiros e mestres aos quais se pode aplicar o termo guru. 

(BARTH, 2000, p. 151). 

Nesse sentido, penso não exatamente o repasse de saber em torno da feitura dos 

bonecos, mas, principalmente, no aprendizado de "fazer mamulengo", ou seja, aprender 

e decorar as loas, as passagens, conhecer cada personagem, fazer as diferentes vozes, 

a manipulação dos bonecos, os gestuais, enfim tudo o que caracteriza e define a 

pessoa enquanto mamulengueiro. 

No processo de repasse de saber, o aprendiz acompanha as apresentações do 

mestre, ajudando-o a montar e desmontar as tordas, a organizar os bonecos e depois de 

um certo tempo o Mestre autoriza o iniciado a ajudar na brincadeira manipulando 

os bonecos e/ou fazendo a voz de algum personagem. 

O guru alcança sua realização como tal ao reproduzir o conhecimento, 

enquanto o iniciador, ao protegê-lo. As injunções de seus respectivos papéis 

implicam demandas completamente distintas quanto à forma de lidar com o 

conhecimento. O guru deve oferecê-lo continuamente: deve explicar, instruir, 

saber e exemplificar; com isso, contribui para incutir nas mentes de seus 

pupilos e de seu público elementos de uma tradição bastante prolífica. Já o 

iniciador guarda tesouros secretos até o dia de clímax em que deve criar uma 

performance, um drama que ocasiona a transformação dos noviços. (BARTH, 
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2000, p. 151). 

 

Dessa forma, o Mestre assume a dupla figura de guru e iniciador. Ele é o guru 

quando abre espaço em sua torda para que o aprendiz observe e a partir da observação 

aprenda o que é oculto e ele é o iniciador quando, ainda que mostre, não revela todos os 

segredos, guardando parte do conhecimento que torna o seu mamulengo único, fazendo 

assim a manutenção da hierarquia entre mestre e iniciado. 

No cenário recente do mamulengo de Glória, podemos compreender essa 

linhagem da seguinte forma:  

 

 

Figura 16 - Fluxograma da Linhagem de Mestres Mamulengueiros de Glória do Goitá 

 

É importante explicar, em um primeiro momento, que o fluxograma não diz todos 

os processos de interação e aprendizado da linhagem do brincar mamulengo em Glória 

do Goitá, mas identifica os principais fluxos de aprendizado e genealogia dos mestres 

locais. De acordo com ele, Zé Lopes é identificado como descendente da linha de 

mamulengueiros de Zé de Vina. No entanto, recentemente Zé Lopes não assumia esta 

relação com Zé de Vina, em especial pela narrativa de que Zé de Vina já não brincava 

mais mamulengo quando ele voltou a Glória do Goitá. Assim, Zé Lopes tentava reafirmar 

seu poder enquanto único Mestre Mamulengueiro ainda ativo na região. Goffman nos 

traz, sobre essa tentativa de construir uma narrativa de estabilidade: 

 

Os atores podem mesmo tentar dar a impressão de que seu equilíbrio e 

eficiência atuais são coisas que sempre tiveram e que nunca precisaram passar 

por um período de aprendizado. Em tudo isso o ator pode tacitamente receber 
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apoio do estabelecimento no qual atua. Assim, muitas escolas e instituições 

anunciam qualificações e exames de admissão inflexíveis, mas de fato rejeitam 

muito poucos candidatos.” (GOFFMAN, 2002, p. 51). 

 

 

Zé de Vina, por sua vez, teve Edjane e Bel como seus aprendizes mamulengueiros, 

em especial por ter ensinado a eles e apadrinhado o mamulengo da Nova Geração. Bila, 

por sua vez, acompanhava Zé Lopes no mamulengo desde os seus 9 anos de idade, se 

identificando com o mamulengo deste. Porém, em suas apresentações, Bila também 

incorporou algumas brincadeiras de Zé de Vina, assim como também ensinou algumas 

coisas do mamulengo que aprendeu para membros da Nova Geração.  

Assim, em termos do saber fazer mamulengo, a linhagem de mamulengueiros tem 

uma circulação deste saber pelos mestres e discípulos, que recebem maior ou menor 

influência de alguns traços do mamulengo dos Mestres antigos. Trazendo à tona o que 

Maria Laura Cavalcanti traz sobre a constante troca entre os trabalhadores da Cultura 

Popular: 

 

[...] As pessoas trocam experiências entre si todo tempo, circulam entre 

diferentes regiões, migram, se influenciam, modificam-se às vezes para realçar 

diferenças recíprocas. Mestres dominam repertórios amplos e brincantes 

brincam diferentes brincadeiras. As artes e as festas conversam umas com as 

outras, participam de grandes ciclos de um calendário comum, têm pontos de 

contato importantes, são atravessadas por processos e tendências históricas 

incontroláveis e amplas. (CAVALCANTI, 2005, p. 3). 
 

Dito isto, as trajetórias de vida e as interações dos Mestres com outros Mestres 

leva a constantes atualizações e reconstruções do mamulengo, assim como as influências 

externas. Por exemplo, Bila, ao esculpir seus bonecos, tem um tipo diferente de outros 

bonequeiros, como na forma de pintar os olhos do boneco – que usa pontos brancos, como 

os desenhos de anime japonês.  

Se, no passado, Zé de Vina e Zé Lopes percorriam o interior das cidades para 

apresentações de mamulengo em sítios, hoje há o Museu do Mamulengo como espaço 

de visitação e de apresentação. Outra mudança significativa é no pagamento, se antes se 

passava o chapéu, agora as apresentações acontecem mediante o pagamento de cachê. 

Entretanto, assim como algumas narrativas mudaram, mas se mantiveram 

as características de cada personagem, de suas histórias e loas, também houve 

modificações na forma de aprender o mamulengo? 

A partir dos relatos, conversas e observações junto aos mamulengueiros é possível 
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perceber que entre eles existe relações de mestre - iniciado, mas também de amizade, 

familiaridade, consanguinidade. Observamos que há relação estabelecida entre eles como 

amigos, esposa e marido, irmãos, mães e filhos... enfim, toda sorte de relações sociais. 

Entretanto, pretendo trazer aqui a dimensão familiar no que se refere ao 

Mamulengo, para além dos laços de parentesco, ou seja, as relações que se constroem em 

torno dos bonecos de mamulengo. 

Existe grande respeito na maior parte das relações entre iniciados e mestres, como 

é o caso dos representantes do Mamulengo Nova Geração para com o Mestre Zé de Vina, 

que naquela altura tinha 80 anos de idade, recebe todos os cuidados necessários em 

relação a sua saúde e reverências ao seu trabalho com Mamulengo da Associação Cultural 

de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, incluindo homenagens no Museu do 

Mamulengo e no IPHAN de Brasília por ocasião do encontro de mamulengueiros, como 

já foi relatado aqui.  

Em Gloria do Goitá, temos hoje o Mestre Zé de Vina como o principal iniciador 

dos que hoje fazem mamulengo na cidade, tendo sido mestre de Zé Lopes, de Bel e de 

Edjane. Bila, por sua vez, foi contramestre de Zé Lopes, tendo em seu mamulengo fortes 

influências do Mestre Zé Lopes.  

Ao mesmo tempo em que eles são descendentes de uma "linhagem" de 

mamulengueiros, eles atualizam continuamente e brincam mamulengo de maneira 

própria. Bel, hoje, inclusive, é o único mamulengueiro que usa a técnica de fazer sons 

com os pés em cima do baú onde se guardam os bonecos durante a apresentação como 

efeito sonoro e música para ambientar as apresentações de mamulengo. Pensando esta 

possibilidade pelos mamulengueiros em atualizar o brincar mamulengo, Valéria Aquino 

observou processo semelhante no grupo de figureiros, a partir da tensão entre tradicionais 

e novos figureiros:  

 

Ao mesmo tempo em que Elizabeth deixa claro sua motivação ao ingressar na 

Casa do Figureiro, ela também chama a atenção para a necessidade de dar 

continuidade à produção artesanal dentro da família. Aponta que as motivações 

de caráter econômico não excluem uma postura de perpetuação da prática 

artesanal, já que os “novos figureiros" de hoje serão os "figureiros tradicionais" 

de amanhã à medida que conseguirem passar, dentro dos seus círculos de 

parentesco, as técnicas de modelagem das figuras. (AQUINO, 2012, p. 145). 

 

Um exemplo da tensão entre o novo e o tradicional que ocorre em Glória do Goitá 

foi um evento ocorrido no Museu do Mamulengo de Glória, onde Zé Lopes tenta 

deslegitimar o mamulengo feito pela Associação. 
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Aí dia 24 ele veio pela FUNDARPE aí passou uma hora. Sem mentira 

nenhuma. Uma hora esculhambando a Associação. Aí botava uns bonecos, 

“óia! Tão apresentando tu errado, viu Goiaba?” Maltratando os 

mamulengueiros daqui. “Tão sabendo nem cantar tua música, Goiaba” Aí o 

diretor mandou encerrar. (Interlocutor, julho/2017). 

 

Adriana Alcure (2007) observa que o mamulengo e as categorias estabelecidas a 

partir das sociabilidades, hierarquias e circuitos estão em constante tensão, disputa e 

mudança. Na ocasião o que sempre aparecia era a necessidade de legitimidade 

de reconhecimento entre os seus, o reconhecimento a partir de uma linhagem de mestres. 

 

A identificação dos mestres com quem Zé Lopes aprendeu demonstra a 

necessidade dele construir referências conscientes e consistentes que 

darão respaldo a sua brincadeira. Há uma intensa competição entre Zé 

Lopes e Zé de Vina, seja por contratos, por legitimidade ou por 

competência. Depois de ter conquistado um lugar de destaque como 

artesão de mamulengo, Zé Lopes tenta, atualmente, desprezar a 

importância que teve Zé de Vina em seu aprendizado da brincadeira, 

porém as influências são ainda notáveis e evidentes. Em 1997, quando 

estive com Zé Lopes pela primeira vez, ele ainda  mantinha em sua placa 

de apresentação na barraca do mamulengo a referência  a Zé de Vina como 

companheiro de brinquedo, tendo sido apagada no ano  seguinte. Ouvi 

muitos depoimentos na época de que Zé Lopes só conseguia  contratos 

nos sítios se garantisse a participação de Zé de Vina. (ALCURE,  2007, 

p. 199). 

 

Essa disputa entre Zé Lopes e Zé de Vina, enquanto mestres 

mamulengueiros, continuou ao longo do tempo e, pelo que observei, pareceu ter até se 

acirrado em alguns momentos. Quando estive com Zé Lopes em Glória do Goitá em 

2019, perguntei com quem ele aprendeu mamulengo e ele respondeu que quando menino 

via mamulengo e trabalhou muito tempo fazendo o Goiabinha, personagem de um 

palhaço. Ficou alguns anos em São Paulo e quando voltou para Glória do Goitá, em 

1989, Zé de Vina já não brincava mamulengo por causa da idade.  

Edjane e demais mamulengueiros da Associação negam essa informação de que 

Zé de Vina já não brincava mamulengo e eu mesma pude assistir a algumas apresentações 

dele, ainda que, claro, em função de alguns problemas de saúde decorrentes da idade, ele 

tenha tido a ajuda de outros mestres, como Edjane e Bel.  

Assim é possível afirmar, a partir do trabalho de Adriana Alcure, da observação 

feita durante o trabalho de campo e dos relatos de outros mamulengueiros, que Zé de 

Vina continuou a brincadeira, inclusive apresentando mamulengo nos mesmos espaços 

que Zé Lopes. 
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Todavia este não é um cenário particular, pelo contrário, é comum que ocorram 

disputas de narrativas que envolvem o início de algum movimento, legitimidade, 

originalidade, entre outros em diversos grupos e por aqui não haveria de ser diferente. Na 

verdade, esses conflitos, que fazem parte e aparecem corriqueiramente entre grupos de 

cultura popular são tão comuns que praticamente são uma característica destes. Conforme 

observa Valeria Aquino em seu trabalho sobre os Figureiros de Taubaté: 

 

Em outras palavras, se entendermos a produção figurativa de Taubaté enquanto 

um espaço de disputas, onde as categorias utilizadas pelo próprio grupo são 

categorias distintivas que têm sua força de distinção baseada no tipo de 

experiência vivida no processo de aprendizagem e na forma como os agentes, 

ou categorias, se organizam – seja a partir de uma associação, ou a partir de 

grupos familiares, como é o caso dos ”figureiros da Rua” – e considerando as 

experiências relativas à produção figurativa como sendo adquiridas por meio 

de um sistema de disposições duráveis e transferíveis, que funciona como 

princípio gerador e organizador de práticas e representações, adquirido a partir 

da interação social ao mesmo tempo em que é o classificador e organizador 

dessa interação, constituindo a maneira de julgar, valorizar e perceber o mundo 

ao mesmo tempo em que configura as formas de agir, pode-se entender a 

produção figurativa de Taubaté como sendo o espaço capaz de comportar, de 

forma inclusiva apesar das disputas, diferentes experiências, expressas a partir 

das próprias categorias. (AQUINO, 2012, p. 134-135).  
 

Esta questão também aparece entre a Nova Geração e o mestre Zé Lopes, uma vez 

que este não os reconhecia enquanto mamulengueiros tradicionais. Dessa maneira, existe 

uma disputa contínua pelo reconhecimento dentro do campo do mamulengo de Glória do 

Goitá. Zé Lopes, portanto, enquanto mestre, não ensinou o ofício de mamulengueiro aos 

membros da Nova Geração, e sim apenas a feitura dos bonecos, o que levou o grupo a 

buscar Zé de Vina para que este lhes ensinasse a brincar mamulengo. Alguns deles já 

foram reconhecidos como mestres, como é o caso dos mestres Bel, Bila e Titinha. 

Entretanto o cenário não se apresenta de maneira tão dicotômica, uma vez que 

Bila aprendeu a brincar mamulengo com Zé Lopes e Bel, enquanto filho de Zé Lopes, o 

acompanhava em apresentações de mamulengo tocando a zabumba.  

Retomando Bourdieu, o campo do mamulengo em Glória do Goitá diz respeito à 

maneira por que se brinca/performa o mamulengo e à disputa pelo reconhecimento neste 

universo.  

 

3.3 Novos Mestres 
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               Figura 17 Titinha, Bel e Bila (Museu do Mamulengo - maio/2019) 

 

Quando estive pela primeira vez em Glória do Goitá, no ano de 2016, já fui 

apresentada a Bel e Bila como mestres mamulengueiros.  Com o tempo observei 

que Edjane exercia a mesma função que Bel e Bila no mamulengo, uma vez que ela fazia 

bonecos e apresentava mamulengo. Já estava há mais de dez anos no mamulengo, 

entretanto não se apresentava enquanto mestre.  

Edjane é reconhecida oficialmente e publicamente como mestre em 2020 após 

receber o auxílio concedido através da Lei Aldir Blanc39. Foi aí que ela diz ter sentido 

que estava pronta para ser apresentada como mestre.  

 

Mestre Bila  

 

 
39 LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. In DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicado em: 

30/06/2020, Edição: 123, Seção: 1, Página: 1 Órgão: Atos do Poder Legislativo. 

(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017- de-29-de-junho-de-2020-264166628 Acesso em 

07/08/2021). 
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Figura 18 Bila (Museu do Mamulengo - maio/2019) 

 

José Edvan Ferreira de Lima, Mestre Bila, nasceu em 6 de outubro de 1988 em 

Nova Glória. Quando tinha entre nove e dez anos começou a fazer boneco de mamulengo 

sozinho, sua mãe falou então com Zé Lopes e mostrou os bonecos, foi então que Bila 

começou a acompanhar o mestre em suas apresentações de mamulengo nos sítios a que 

iam, ajudava Zé Lopes e com o tempo passou a ser o seu contramestre. Em 16 de janeiro 

de 2009 Bila funda o seu próprio mamulengo, nominado Teatro História do Mamulengo.  

Com o início da Associação em 2000, Bila assume a função de mestre do Nova 

Geração, não só por fazer as apresentações, mas também porque ensinava o mamulengo 

e a fazer os bonecos para os mais novos no mundo do mamulengo.  

No ano de 2013 Bila saiu do Mamulengo Nova Geração para seguir apenas com 

o seu próprio, o Teatro História do Mamulengo, que havia fundado em 16 de janeiro de 

2009.  
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Figura 19 Teatro História do Mamulengo (junho/ 2017) 

 

Teve como pupila Tamires Nascimento, aluna na Associação, que em 2010 

assumiu como contramestre no História do Mamulengo e se tornou bonequeira também.  

Desde então a formação é mestre Bila como mestre, Tamires contramestre e Jacy como 

Mateo.  

Apesar de ter saído do Mamulengo Nova Geração para seguir com seu 

mamulengo, Bila continua na Associação.  

Além de mamulengueiro, Bila é bonequeiro, faz diferentes bonecos. Trabalhou na 

feitura dos bonecos de Olinda por vários anos e faz esculturas também, com temáticas e 

expõe no Museu do Mamulengo.  
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Figura 20 Peça criada por Mestre Bila (Museu do Mamulengo - maio/2019) 

 

Mestre Bel  

 

Gilberto Lopes, conhecido como Mestre Bel, nasceu em 25 de dezembro de 1979, 

em Glória do Goitá. É filho do Mestre Zé Lopes, e acompanhou o pai no mamulengo 

quando criança. No entanto, mudou-se de Glória do Goitá quando sua mãe e seu pai se 

separaram. Bel só retornou à sua cidade natal - e consequentemente para a casa de seu pai 

- quando ela faleceu.  

Apesar de seu pai mamulengueiro, Bel diz que não aprendeu tudo o que sabe com 

Zé Lopes, pois nas vezes em que o acompanhou foi tocando zabumba e nunca sentiu 

abertura para aprender mamulengo com seu pai. Aprendeu a brincar mamulengo 

observando os mais velhos, principalmente Zé de Vina, seu mestre, e com Bila.  
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Figura 21 Bel (Museu do Mamulengo - maio/2019) 

 

Quando começa a Associação, no ano 2000, Bel e Edjane já estavam casados. Bel 

participava das atividades da Associação e fazia bonecos. Quando, em 2013, Bila sai do 

Mamulengo Nova Geração, Edjane pede para que Bel assuma o posto do cunhado. A 

princípio Bel não aceita e conta que num ensaio para a primeira apresentação sem Bila, 

Edjane o empurrou para dentro da barraca, ele participou do ensaio e foi para a 

apresentação como mamulengueiro e tendo Edjane como contramestre. Na hora, a 

apresentação fluiu bem, Bel se soltou e seguiu como mamulengueiro. Procurou por Zé de 

Vina para acompanhá-lo e aprender mais sobre o mamulengo tradicional.  

Em 25 de outubro de 2014 Bel fundou o seu mamulengo, Arte da Alegria. 

 



101 
 

 

 

Figura 22 Mamulengo Arte da Alegria (maio/2019) 

 

Bel diz que "Zé de Vina é o próprio boneco de mamulengo. A brincadeira dele é 

a antiga, tradicional mesmo" e que era dessa que ele gostava e queria fazer.  Foi assim 

que Bel se tornou discípulo de Zé de Vina, com quem aprendeu o mamulengo e as loas e 

conheceu os personagens.  

Nas vezes que estive em Glória, Bel disse que a vontade dele era a de que o 

mamulengo Nova Geração fosse somente das meninas, que elas tinham que ter o 

mamulengo delas e que gostava de ensinar. Apesar de deter o título de mestre, Bel não 

fica muito confortável com ele, e diz que no mamulengo está sempre aprendendo. 

Segundo Bel até Zé de Vina diz que não sabe, que todo dia aprende algo novo. Bel fala 

do pouco tempo que tem de mamulengo em comparação a Bila, por exemplo, que desde 

criança ajudava Zé Lopes nas brincadeiras nos sítios.  

Entretanto o conhecimento de Bel no mamulengo e sua habilidade com os bonecos 

são reconhecidas inclusive por seu mestre, que passou seu conhecimento e seus segredos 

sobre o mamulengo, como a pisada durante as apresentações, de que falarei mais adiante.  

 

Mestra Titinha  
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Figura 23 Titinha (maio/2019) 

 

Edjane Ferreira Lima, Mestra Titinha, nasceu em 28 de setembro de 1984 na 

cidade de Glória. Edjane conta que quando criança gostava de ver mamulengo na praça e 

que, ao final das apresentações, quando aparecia a Quitéria, ela pensava que se tratava de 

uma anã, porque achava que era uma pessoa de verdade e não uma boneca. É com o início 

do projeto organizado por Fernando Augusto Gonçalves, para o qual Zé Lopes dava 

oficina de confecção de bonecos, que Edjane se aproximou do mamulengo. Seu irmão, 

Bila, já acompanhava Zé Lopes e o ajudou nas oficinas também, ensinando a feitura dos 

bonecos.  

A então bonequeira participou destas oficinas e, em seguida, das oficinas de 

capacitação para a formação da Associação, assim como das demais oficinas oferecidas 

pelo Promoart e ArteSol para capacitação dos artesãos na comercialização.  

Edjane diz que queria mesmo era aprender a fazer mamulengo e que aprendeu 

com Mestre Zé de Vina, quando este se tornou o padrinho do Mamulengo Nova Geração, 

dando aulas para os futuros mamulengueiros. Como contramestre do Nova Geração, 

acompanhou Bila, com quem ela diz ter aprendido muito também: "aprendi com Zé de 

Vina e fortaleci meu mamulengo com Bila" (Edjane Ferreira, 2017) além de ter aprendido 
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a partir das apresentações que faziam com o Nova Geração e dos ensaios no Museu do 

Mamulengo.  

Quando Bila saiu do Nova Geração, Edjane ainda não se sentia preparada para 

assumir como mestre mamulengueira e insistiu com Bel para que ele assumisse, como já 

foi observado anteriormente. Titinha continuou como contramestre no Nova Geração e 

no Arte da Alegria.  

A atuação de Edjane no mamulengo de Glória a partir da Associação e no Museu 

do Mamulengo foi bastante intensa. Edjane esteve como presidente da Associação por 

mais de dez anos, se cadastrou como produtora cultural e escreveu projetos para concorrer 

a editais, que foram importantes para a continuidade do Nova Geração, da Associação e 

da manutenção do Museu do Mamulengo.  

Titinha, como é conhecida em Glória, ficou reconhecida pelo seu trabalho à frente 

da Associação e por confrontar quem quer que fosse para manter o Museu e assegurar os 

direitos dos mamulengueiros e bonequeiros da Associação e, apesar da fama de ser 

combativa - o que é verdade -, também mediou conflitos e aprendeu bastante sobre leis 

para poder assegurar as conquistas que foram obtendo com o tempo, como 

reconhecimento do Museu do Mamulengo e o direito ao prédio em que está.  

Certa vez estávamos no Museu quando chegou um visitante. Na altura já havia a 

ameaça por parte da gestão municipal de que fossem retirados de lá. O que se falava na 

época é que a Associação precisaria retirar tordas e bonecos para abrir espaço para outros 

artesãos. O maior receio naquele momento por parte dos associados era de que o convívio 

gerasse conflitos incontornáveis, e sabiam que o que estava por trás da retirada do material 

era a saída da Associação.  

E assim Edjane o fazia, quando recebia ameaças ou percebia que alguém estava 

querendo se dar bem, fosse revendendo as peças para galerias por preços muito mais altos 

do que o vendido pelos associados ou quando tentavam não cumprir com o que estava 

estabelecido em contrato fosse em relação a venda, apresentação com produtores 

culturais, políticos locais ou outros mamulengueiros e bonequeiros. Se ela percebesse 

algo errado, ela falava, não aceitava e alertava outros mamulengueiros. Dessa maneira, 

cuidava dos associados e do Mestre Zé de Vina.  
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No ano de 2020 Edjane decide não continuar na presidência da Associação, não 

se candidatando para o cargo e passando a se dedicar ainda mais ao seu ofício de 

mamulengueira. Na segunda metade do ano passa a ser apresentada como Mestra Titinha 

nas lives organizadas pela Associação no contexto da pandemia e funda o seu mamulengo 

Flor do Mulungu, formada somente por mulheres - a respeito deste e das lives, falarei 

mais adiante.  

Assim como as falas dos mestres a respeito do aprender sozinho ou observar 

bastante e conseguir fazer o mamulengo na hora é que é para valer, pois na hora o boneco 

fala e mostra o que precisa, quem está ali não é mais Zé de Vina ou Bel, mas Simão, 

Quitéria, Goiaba... são os personagens que ganham vida.  

É interessante notar que apesar dos conflitos em torno de uma nova geração de 

mamulengueiros, os novos mestres buscam o tradicional, reconhecem-se a partir de sua 

linhagem com os que aprenderam e parecem buscar manter e atualizar algumas 

brincadeiras e/ou formas de brincar do "mamulengo como era" nos tempos em que se 

brincava no terreiro, nos sítios, ainda que não vivam isso hoje e a partir do que 

vivenciaram quando crianças e aprenderam com seus mestres. No entanto, isto não é um 

processo sem suas dificuldades e embates sobre como deve ser performado o mamulengo. 

Trazendo à tona a discussão de Abreu e Lima Filho sobre os diálogos entre 

reconhecimento pelas agências de patrimônio e consagração, como no caso do Patrimônio 

Vivo já citado:  

[...] O diálogo, portanto, tem limites, e muitas vezes é difícil precisá-los. Faz 

parte do jogo das agências do patrimônio a consagração, por meio de ações de 

tombamentos, de bens móveis e imóveis, listas de edificações a serem 

preservadas ou de objetos a serem recolhidos. As políticas de memória são o 

resultado de dinâmicas deliberadas de lembranças e esquecimentos.  (LIMA 

FILHO e ABREU, 2007, p. 39). 

 

 

Assim, julgo importante pensar que mesmo os constantes esquecimentos e 

rememorações dentro da narrativa dos mestres busca construir uma política de memória, 

deliberada de maneira a reafirmar seu status ante os outros.  

 

*** 
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No presente capítulo pude analisar o desenvolvimento do termo Mestre, enquanto 

termo hoje nativo. Ainda que ele tenha aparecido pela primeira vez na interação entre os 

mamulengueiros com trabalhadores da área acadêmica e pesquisadores, estes se 

apropriaram do termo e continuam a criar novos sentidos para o termo, sendo hoje parte 

do léxico no mamulengo.  

Esse termo, hoje nativo, aparece para demarcar questões que hoje são importantes 

na construção das hierarquias dentro do mamulengo. Status, reconhecimento e linhagem 

acabam se associando continuamente nos discursos de legitimação do ofício 

mamulengueiro, de maneira a obter esta aprovação de instâncias superiores, que garante 

maior acesso a editais para políticas públicas, projetos culturais e convites para se 

apresentar em eventos.   

Porém se trata de uma construção narrativa que também, em alguns momentos, 

tenta evitar que novos mamulengueiros consigam ser reconhecidos enquanto mestres. 

Ainda que os novos mamulengueiros tenham sido discípulos de Mestres já estabelecidos, 

descendendo de certa maneira de uma linhagem mamulengueira, eles acabam precisando 

da validação destes Mestres, o que leva a algumas tensões. 

Mesmo após o reconhecimento enquanto Mestre, os novos Mestres, como Edjane, 

Bel e Bila, também passam por uma constante atualização das memórias de como 

chegaram a isso. Em muitos casos, os discursos dos mamulengueiros prestam 

homenagem ao mestre que o iniciaram, como um verdadeiro descendente da linha de 

brincadeira de mamulengo desses mestres tradicionais.  

Em alguns momentos, a reafirmação passa por uma defesa de que brincam o 

“mamulengo tradicional”, como o de Mestre Zé de Vina. Ainda assim, isso não quer dizer 

que o mamulengo brincado pelos novos mestres seja idêntico ao dos mestres tradicionais. 

Mesmo em ofícios manuais, como o de bonequeiros, influências pessoais são 

constantemente adicionadas à confecção dos bonecos, como no caso citado dos bonecos 

de Mestre Bila. 

Ao mesmo tempo que o discurso dos novos mestres sejam por muitas vezes 

construídos lembrando uma linhagem tradicional, também se afirma que muitas coisas se 

aprendem de mamulengueiros, e muitas coisas são alteradas em relação ao mamulengo 

tradicional. Por meio dos novos mestres, muitas passagens foram modificadas ou 

reinterpretadas, de maneira a readequar o mamulengo tradicional de Glória do Goitá a 

contextos novos pelos quais os mamulengueiros enfrentam, como novos tipos de público, 

uma mudança de eixo rural para eixo urbano, enfrentamento a contextos sociais antes 
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naturalizados como o racismo, o machismo e a violência de gênero. O mamulengo, 

portanto, está a todo momento se relacionando com o contexto social em que se encontra, 

se atualizando e lidando com novas problemáticas e tensões, criando e recriando a 

brincadeira. Recordando Teixeira: 

 

Ao conduzir as histórias e passagens das figuras, o 

mamulengueiro deve ser capaz de impostar seu tom de voz de 

diferentes maneiras, para fazer as vezes de mulher, homem, jovem ou 

idoso.  Outro elemento primordial é a memorização de um repertório básico 

que é ‘reinventado’ no próprio ato de brincar. É interessante notar 

que uma marca fundamental do mamulego no contexto local é a interlocução 

entre as falas dos bonecos e da audiência, que ‘reconhece seus elementos, 

dialogando com propostas familiares de encenação’. (ALCURE, 2007:19).  A 

busca pelo riso da audiência e a improvisação são outros elementos básicos. 

(TEIXEIRA, 2012, p. 9). 

 

Desta maneira, os novos mestres acabam por ser parte desse processo contínuo de 

reinvenção, de busca do riso do público e de reconhecimento dentro do mamulengo de 

Glória, gerando uma Nova Geração, que brincam um novo mamulengo. 
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4. Nova Geração de Glória do Goitá 

 

Ouvi sobre o Nova Geração na primeira vez que estive em Glória (2016). No retorno 

ao Museu do Mamulengo, em 11 de julho de 2017, com o interesse de desenvolver a pesquisa 

a partir do trabalho de campo, voltei a ouvir ainda mais do Nova Geração. Já no início me 

deparei com uma situação em que ficava evidente a questão em torno da “Nova Geração” e 

para mim era confuso entender o que de fato seria. Fui percebendo com o tempo que se tratava 

de uma categoria nativa que abrangia diferentes aspectos e que foi se tranformando e tornando 

mais abrangente no decorrer do tempo.  

No presente capítulo, portanto, busco trazer informações que foram construíndo o que 

é essa Nova Geração, enquanto categoria nativa. Em um primeiro momento trabalho a 

constituição da Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e sua relação 

com a política institucional de Glória do Goitá.  

Para tal, se faz uso de discussões que me apareceram durante meu percurso, as tensões 

com a Prefeitura e a disputa pela Casa da Farinha enquanto local de estabelecimento da 

Associação. Além disso, vale também notar qual é a importância do associativismo existente 

naquele contexto e quais as vantagens reais dessa união em Associação. Trazendo para o foco 

uma concepção possível do que seria o associativismo, tal como trabalhado por Ana Catarina 

Amorim de Lima: 

 

[...] o Associativismo pode ser definido como um meio organizado da 

sociedade civil que apela ‘à responsabilização e intervenção de cidadãos em 

várias esferas da vida social e constitui um importante meio de exercer a 

cidadania’ (Guia do associativismo, 2002). Tendo-se tornado uma forma de 

reunir esforços, numa dimensão social para apoio e concretização de metas 

corporativas, o associativismo desde sempre assumiu um papel importante nas 

mudanças sociais, muitas vezes, de oposição ao poder instituído. (LIMA, 2014, 

p. 38). 

 

Complemento, a partir do pensamento de Graça das Índias Cordeiro, ao trabalhar no 

estudo de associações culturais e sua importância na vida cotidiana de um bairro lisboeta, diz 

que: 

O estudo desta forma de ‘lazer’; permitiu-me descobrir um estilo de 

sociabilidade baseado, em larga medida, em rituais de afirmação de género de 

certos estratos sociais e herdeiro directo da vida das tabernas de Lisboa. Mais 

importante do que a actividade lúdica, formalmente considerada, é o 

significado que ela assume para os seus actores e que se prende com o seu 

contexto histórico de produção. 

(...) O estudo de um grupo informal de jogo, com uma identidade bastante 

marcada, existente no seio de algumas colectividades de cultura e recreio, 

permitiu, por um lado, ir conhecendo o mundo destas associações e perceber 



108 
 

como elas são um elemento de dinamização da vida colectiva destes bairros e, 

por outro lado, ajudou-me a notar as contradições que as atravessam, entre 

actividades idealizadas e práticas quotidianas. (CORDEIRO, 1990, p. 134). 

 

 

Assim sendo, que tipo de política e melhorias viriam através desse associativismo? 

Busco respostas para esta questão, assim como entender o porquê da localização geográfica 

da Associação ser tão importante a ponto de haver uma disputa jurídica e política pelo terreno 

onde está.  

Outra questão que também se mostra bastante importante, ao buscar entender a Nova 

Geração, é pensar como esta lida com a identidade local e o quanto ela tenta sintetizar uma 

nova identidade, contrapondo em muitas vezes a identidade tradicional/rural com a identidade 

urbana em que está inserida. Como se dá o processo de manutenção desses saberes 

tradicionais e no que a Nova Geração se diferencia destes? 

Por fim, ofereço uma visão sobre como a Nova Geração e a Associação de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá - que por muitas vezes se confundem uma 

com a outra - constroem esta identidade nova, mesclando essas duas "Glórias do Goitá": a 

tradicional e a urbana, enquanto síntese do encontro destas.  

 

                                                        *** 

 

A princípio, o combinado era encontrar-me com Edjane na Fenearte, que havia 

começado no dia 6 de julho de 2017. Fui à Fenearte com o principal objetivo de encontrar o 

stand de Glória do Goitá, onde estariam diversos artesãos de Glória, incluindo os bonequeiros 

e mamulengueiros, assim como para assistir às apresentações de mamulengo que estavam na 

programação da Feira e previstas para acontecer todos os dias às 17 horas. 

 Entretanto, após andar por bastante tempo na organização do espaço labiríntico da 

Feira e finalmente encontrar o stand de Glória, não encontrei Edjane, nem os demais 

bonequeiros do Museu do Mamulengo. Havia referência ao mamulengo em cartazes no 

interior do stand e bonecos expostos para a venda. Perguntei aos que estavam ali pelos 

mamulengueiros de Glória e me disseram que não estavam ali, mas que eu poderia encontrar 

o mestre Zé Lopes na ala dos mestres, no stand dele.  

Liguei para Edjane para saber o que estava acontecendo e ela disse que ninguém da 

Associação pôde ir, e que ela soube de última hora. Perguntei quando poderia encontrá-la e 

ela disse para eu ir a Glória assim que pudesse. Agradeci o convite, organizei o que precisava 
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como saber como chegar à cidade e onde eu poderia me hospedar - o único local disponível 

era um hotel de posto de gasolina na entrada da cidade.  

Saí do centro do Recife com destino a Glória no ônibus de 11h30, único ônibus do 

dia que faz o trajeto de Recife a Glória  do Goitá; a outra possibilidade era ir de Recife até 

Vitória de Santo Antão (cidade mais urbanizada, com maior comércio e polo universitário) e 

de lá pegar uma condução até Glória, o que torna a viagem mais demorada e cansativa. Ou 

seja, apesar da proximidade entre Glória e a capital do estado de Pernambuco, que é de 65 

quilômetros, o trânsito entre as duas cidades não é tão simples e barato, o que faz com que 

sejam comuns transportes alternativos. A prefeitura da cidade disponibiliza um ônibus para 

levar os moradores de Glória que precisam ir a Recife fazer exames e procedimentos médicos 

não disponíveis na cidade.  

O ônibus que peguei entra em algumas cidades ao longo do percurso e precisou fazer 

um desvio, o que tornou a viagem ligeiramente mais demorada. Pude observar na estrada que 

próximo à entrada da cidade de Vitória de Santo Antão havia outdoors anunciando 

vaquejada40 e que ali era uma cidade universitária. Foi possível saber quando estava chegando 

a Glória do Goitá pelas placas na BR que indicavam “Museu do Mamulengo”, “Mestre Zé 

de Bibi”, que é o Sítio Histórico de Cavalo Marinho41 e Ateliê do Mestre José Lopes.  

 

 
40 É uma atividade em que dois homens (vaqueiros) montados em seus cavalos tentam derrubar um boi, 

puxando-o pelo rabo. Existem algumas regras e acontecem em parques, onde o público assiste da 

arquibancada o boi ser derrubado (ou não). É bastante comum nas cidades do interior do Nordeste.  
41 É uma dança dramática, um folguedo presente na Zona da Mata Pernambucana e da Paraíba.  



110 
 

 

Figura 24 - Placa na Rodovia PE-050 (maio/2019) 

 

Cheguei ao centro de Glória e fui direto ao Museu do Mamulengo, que fica 

exatamente no centro, ao lado da praça principal e da igreja Matriz da cidade. Entrei no Museu 

onde encontrei Edjane, Bel, Bila, Jacilene e Tamires fazendo bonecos de mamulengo para 

uma encomenda grande que havia sido feita a eles.  

Perguntei o que havia acontecido para que não tivessem ido à Fenearte e foi então que 

Edjane contou que havia acontecido um desentendimento entre a Associação e a prefeitura 

de Glória, o qual dificultou a ida dos mamulengueiros do Museu do Mamulengo, impedindo 

que eles participassem da Fenaerte. Edjane contou de alguns conflitos recentes entre alguns 

mamulengueiros da Associação e o mestre Zé Lopes.  

Zé Lopes, como já foi dito aqui, era pai de Bel, sogro de Edjane, e fora o mestre de 

Bila. Naquela ocasião, as relações estavam estremecidas. Era uma situação deveras complexa 

por envolver questões familiares, de linhagem mamulengueira e política. Preferi não me ater 

a ela e observar de que modo a Associação lidava com as situações que surgiam de modo a 

continuarem com seu trabalho e mantendo o Museu do Mamulengo, seja gerindo o espaço, 
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seja para mantê-lo no prédio que pertence à Prefeitura de Glória.  

 

 

 

   Figura 25 Edjane, Igor, Bel, Bila, Paulo e Tonho na mesa da Associação 

 

Passamos o dia no Museu, que fica aberto para o público enquanto fazem os bonecos, 

resolvem situações burocráticas e administrativas, conversam, etc. Na ocasião, chegou um 

visitante que foi até a mesa onde ficam reunidos e comentou da festa junina comemorada 

dentro do Museu. Edjane respondeu que a festa foi organizada pela Prefeitura contra a 

vontade da Associação, disse que precisaram isolar o acervo e oito dias sem exposição, mas 

que agora já estavam funcionando com a rotina normal. O visitante perguntou também a 

respeito de Zé de Bibi e Edjane disse que ele havia ganhado o título de Patrimônio Vivo e 

tem o Museu do Cavalo Marinho, que fica mais próximo de onde o mestre mora, na zona 

rural de Glória, próximo ao município de Lagoa de Itaenga. 

 

Edjane: Ele tem lá o Museu. Glória hoje tem dois museus, que é esse e o de lá. 

Esse aqui vai ser perdido, né? Porque o título de Museu é da preservação do 

mamulengo aqui dentro, da exposição e da Associação. A gente ganhou esse 

título Museu do Mamulengo por causa da memória que a gente preserva. Aí a 

prefeita vai colocar box aqui, box ali pra colocar outros artesanatos e virar polo 

cultural. Aí a gente vai perder um título que ganhamos com tanta luta da 

Empetur42 porque foi a Empetur que registrou a gente. Por isso que tem aquela 

placa.  

 
42 Empetur é a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A, subordinada à 

Secretaria de Turismo e Lazer do Governo do Estado de Pernambuco. É uma empresa de capital misto que 
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O box a que Edjane se refere seriam espaços separados para cada grupo de 

artesanato que ficariam no local. Esta era a proposta, naquele momento, da gestão 

municipal.  

Ana: E ela pode mudar assim? 

Edjane: Como o prédio é mercado público e nosso decreto ela revogou aí já 

não é mais Associação, volta a ser mercado público de farinha, que é o que era. 

Nada que tem aqui é da Prefeitura.  

 

Ana: Sim... Porque até a última reforma foi feita pelo Promoarte...  

 

Edjane: A reforma toda foi feita através do decreto que o irmão dela tinha feito 

(Edjane, julho de 2019) 

 

O irmão da prefeita na ocasião, Adriana Paes, havia sido também prefeito de 

Glória do Goitá entre os anos 2008 e 2011. Djalma Paes Jr., enquanto prefeito, apoiou a 

Associação, assinando um contrato de comodato43 do imóvel, que concedia o uso do 

prédio à Associação e sempre incentivava através de convites aos mamulengueiros para 

apresentações nas festas da cidade, comprando bonecos e outras ações em parceria com 

a Associação.   

 

Ana: E ela cancelou? 

 

Edjane: Que tinha sido renovado até 2020 ela cancelou, ela revogou. Que 

revogar é cancelar, né? Aí o advogado dela ligou para mim dizendo “não, 

Edjane...é que a gente revogou, a prefeita revogou o decreto.” Eu disse: a 

prefeita cancelou nosso decreto depois que o IPHAN teve aí, conversou com 

ela. Aí ele disse: “mas ela cancelou não, ela revogou” eu disse: pois o senhor 

me desculpe que na sua linguagem de advogado é revogar, a minha de 

português, cultura popular, é cancelar mesmo.  

 

Visitante: É, mas revogou é cancelou.  

 

Edjane: Ele vem achando que eu sou analfabeta. No mesmo dia que o IPHAN 

veio, dia 14, ter uma reunião com ela – no mesmo dia – ela revogou.  14 de 

junho. No mesmo dia que ela disse ao IPHAN: “eu vou apoiar os meninos da 

Associação, pediu apoio ao IPHAN pra reformar a cadeia velha que tem ali, aí 

pediu pro IPHAN ajudar na reforma porque a reforma daqui foi o 

PROMOART, mas ela pediu assim porque a cadeia tem mais de não sei 

quantos anos.  Aí pede parceria ao IPHAN e fez isso com a gente, cancelou o 

decreto da Associação. O IPHAN mesmo ficou chocado. Eu disse é isso memo. 

Olhe aqui a data.  

 

Visitante: Mas existia um contrato de comodato, é? Entre a Associação e a 

Prefeitura? 

 

 
visa desenvolver o planejamento de ações de turismo no estado. 

http://www.empetur.pe.gov.br/web/setur/empetur (Acesso em 01/11/2021). 
43 Comodato é uma modalidade de contrato onde um bem, neste caso o imóvel da Casa de Farinha, é cedido 

a outro (neste caso, à Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá) sem nenhum custo 

para este. 
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Edjane: Era! Que dizer, existiu com a mãe que é quem fez isso aqui, o Centro 

de Revitalização do Mamulengo, aí ela sauí e entrou Miranda. Aí Miranda 

mandou botar tudo na rua, senão ia tocar fogo. Aí foi que veio Sebrae, 

Ministério da Cultura, ArteSol.... vieram tudinho aí conversou com Miranda: 

"Não! Deixa os boneco aí”. Miranda deixou quieto, depois de Miranda foi 

Djalma Paes, o irmão dela (prefeito) aí ele começou na divulgação: Glória do 

Goitá, o berço do mamulengo... Aí foi na divulgação, era camisa, era boneco. 

Não teve um empresário desse que não ganhou um bonequinho daquele porque 

ele comprava com a gente e distribuía e começou a divulgar. Aí na gestão dele, 

o deputado Agrailson Jr. Fez uma lei que titularizou Glória do Goitá como 

Capital Estadual do Mamulengo. Eduardo Campos era governador na época, 

sancionou e acabou, Glória Capital Estadual do Mamulengo por Lei. E pela 

Lei cita o Museu do Mamulengo, um dos objetos mais importantes de Glória 

do Goitá como ferramenta para o título de Glória do Goitá. É!!  

 

Visitante: Daqui vai mudar pra onde? 

 

Edjane: Não! No nosso decreto que ela revogou, dizia assim, caso o município, 

assim o proponente que cedeu, que é a prefeitura, solicite o espaço a gente tem 

30 dias pra entregar o prédio conversado. Aí eu disse a ele (advogado): então, 

o senhor quer me dizer também que a gente tem 30 dias pra desocupar. Eu 

disse, aí o advogado: “não minha filha, espera aí que eu vou lhe explicar." Eu 

disse assim: doutor, eu não tô entendendo é nada. Se tem um decreto e o 

decreto diz que se revogar acontece tal coisa, ela não faz uma reunião com a 

gente, ela mentiu pro IPHAN... disse uma coisa e fez outra. O senhor revogou 

a pedido da sua cliente que é a prefeita, como que o senhor vem me dizer que 

o que tem no outro não tá servindo... então o que é que serve? Vai colocar o 

mercado de farinha pra gerar farinha. É? Ele disse: você venha que eu lhe 

explico tudinho. Eu disse a ele: explicar, é? Eu vou doutor, se aperreie não. Eu 

tava dizendo que ela teve sorte porque a Câmara de Vereadores tá de recesso, 

mas ela aguarde agosto que agosto tá chegando e a gente preparou aí já... 

Porque uma associação preservar um prédio desse,16 anos, sem um real de 

prefeitura? Aqui é saco de lixo: Associação; papel higiênico: Associação; 

vassoura: Associação; água sanitária, Omo... tudo é a gente... pra abrir, pra 

limpar...   E (a prefeita) podia vir dizer: olhe, Titinha, a gente tá pensando em 

fazer isso, isso e isso... Vamos entrar em acordo entre a Associação e a 

Prefeitura. Porque eu preciso mobilizar isso aqui, estou tendo a necessidade 

disso, disso e disso ... existe um diálogo, mas não. É assim, ó!  

(Edjane, julho de 2019) 

 

A partir dessa conversa ficou ainda mais evidente a tensão que existia naquele 

momento entre a Associação e o poder público local, tendo algumas instituições, como o 

IPHAN, enquanto mediadoras a fim de estabelecer um caminho possível que fosse viável 

para ambas as partes.  

Edjane: Foi a gente que solicitou que o IPHAN mediasse porque ela ia colocar 

um abanda aqui grande e fazer uma casa de show aqui dentro.  

 

Ana: Ela ia fazer uma casa de show? 

 

Edjane: Oxê! Aqui teve Nordestinos do Forró, se tu vê é uma banda grande. 

Ela cancelou o decreto e fez. Aí falamos com o IPHAN pra mediar essa questão 

da banda e ela disse: “Não. A gente não vai botar banda lá não”.  Aí eu mandei 

o vídeo pro IPHAN, que respondeu que não pode fazer nada. Porque o prédio 

é da prefeitura e ela embargou o decreto.  

(Edjane, julho de 2019). 
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Naquele dia Edjane me convidou para ficar em sua casa, visto que ficar no hotel do 

posto sozinha e o caminho à noite, uma vez que já era por volta das 21 horas, não era muito 

seguro. Na manhã do dia seguinte, ao acordar, Edjane e Bel ouviam a rádio local, que mostrou 

uma entrevista com a prefeita Djalma Paes a respeito da representatividade do mamulengo 

de Glória na Fenearte. Ao ser questionada se estava junto à Nova Geração, ela respondeu que 

estava de mãos dadas com Zé Lopes.  

Apesar de ainda não perceber muito bem o que era exatamente a Nova Geração, já 

tinha informações suficientes para entender que ali havia uma tensão entre uma vertente do 

mamulengo "tradicional"  e  o mamulengo da Associação, pois Edjane havia me explicado 

que o Nova Geração se referia ao mamulengo da Nova Geração.  

Desta maneira, o mamulengo Nova Geração é o mamulengo da Associação, onde 

todos os mamulengueiros e músicos associados podem participar. Por mais que possa parecer 

uma informação óbvia em um primeiro momento, há de se notar que nem todos os associados 

brincam mamulengo, sendo alguns apenas bonequeiros, por exemplo. Naquela altura, isto era 

tudo o que eu havia compreendido do que era o Nova Geração.   

Para pensar esta relação entre a Associação e a Prefeitura, penso ser possível 

estabelecer um paralelo com o trabalho de Sidnei Peres em sua análise do associativismo a 

partir da Associação Indígena de Barcelos, principalmente na relação estabelecida no Baixo 

Rio Negro:  

O surgimento da Associação Indígena de Barcelos (ASIBA) está inserido num 

movimento maior de retomada de identidade étnica, associativismo indígena e 

conquista de direitos territoriais no Rio Negro, mas apresenta algumas 

particularidades. No Alto e no Médio Rio Negro o movimento indígena surgiu 

no contexto de lutas por demarcação de terra indígena e as associações 

originaram-se principalmente nas comunidades do interior. No Baixo Rio 

Negro o movimento indígena emergiu no seio de demandas por melhores 

condições de inserção no tecido social urbano, seja através da comercialização 

da produção artesanal e valorização de bens culturais, seja através do acesso 

aos serviços de saúde, e desenvolveu-se a partir de um processo de reafirmação 

étnica que envolveu moradores indígenas da cidade. (PERES, 2004, p. 21). 

 

Neste caso, penso que a Associação em Glória do Goitá se assemelha com a descrita 

por Peres, pois surge em um contexto urbano, de tentativa de manutenção do mamulengo, 

enquanto cultura popular de origem rural, dentro da cidade, além de todas as problemáticas 

que surgem com isto, como o uso da cultura popular como forma de ganhar a vida, por meio 

de oficinas que ensinam moradores a talhar bonecos, o aprendizado de como brincar o 

mamulengo, entre outras tantas. Assim, penso que este acaba por ser um processo que, ao 

mesmo tempo que se insere nas relações sociais de comercialização e empregos dentro da 

cidade, reafirma a origem rural dessa forma cultural enquanto expressão cultural que tem sua 
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origem e reivindica a identidade de trabalhadores rurais.  

A tensão entre Prefeitura e Associação aparece também no trabalho de Valéria 

Aquino, onde há uma preocupação contínua acerca do futuro da Associação e seu espaço 

físico, visto que o imóvel também é de posse da Prefeitura. Ela cita que: 

 

Apesar do controle sobre a produção e distribuição da arte figurativa de 

Taubaté pela Casa do Figureiro, teme-se sempre que uma eventual mudança 

de diretriz por parte da prefeitura coloque em risco sua autonomia. Pois a 

Prefeitura é a real proprietária do espaço físico que abriga a Casa, e que por 

isso parece exercer sobre os artesãos algum tipo de domínio, na maioria das 

vezes implícito. A hegemonia da Casa do Figureiro sobre a produção artesanal 

pode ser compreendida como algo velado, que devido às relações de forças, 

muitas vezes desiguais entre prefeitura e artesãos, não pode ser explicitado 

abertamente sob risco de se esfacelar. (AQUINO, 2012, p. 107) 

 

Uma vez que a relação entre Associação e Prefeitura é sempre tensionada e repleta de 

relações de poder que perpassam a política, sendo afetada inclusive pela entrada de um novo 

prefeito, a Associação de Mamulengueiros, tal qual ocorre na Casa do Figureiro a qual 

Aquino descreve, vive continuamente em processo de enfrentamento contra eventuais 

investidas do poder público, tendo que manter seus associados mobilizados, ao mesmo tempo 

em que também deve garantir a estes vantagens, como a de fazer parte de uma rede de 

comércio ampliada, da participação em oficinas que sejam oferecidas, entre tantas outras.  

A localização do Museu do Mamulengo é estratégica em vários aspectos, o primeiro 

por ser no centro de Glória e de fácil acesso a pessoas da cidade e que vêm de longe; por ser 

na região central, está perto da Casa Lotérica, único local possível para saques de dinheiro 

desde que a única agência bancária na cidade fechou, e da agência dos Correios, fundamental 

para o envio de bonecos para fora da cidade - a maior parte da venda é para outras cidades, 

estados e países como Alemanha e Canadá, e, por fim, é próximo da residência da maior parte 

dos associados.  

Ou seja, é possível resolver pendências, pagamentos, fazer envios e se locomover 

entre Museu- casa com facilidade sem depender de carro, moto táxi44 ou carona.  

 
44 Transporte feito por meio de motocicletas e de preço acessível. 



116 
 

 

 

Figura 26 Mapa localizando Museu do Mamulengo, Casa Lotérica, Correios, Prefeitura Municipal de 

Glória do Goitá, Secretaria Municipal de Glória do Goitá (Via Google Maps) 

 

Por exemplo, o Museu do Cavalo Marinho situado na zona rural de Glória não é de 

fácil acesso e se eu precisasse fazer campo lá, por exemplo, isso dificultaria muito a ida até o 

local. Principalmente porque do centro de Glória até o Museu não tem placas com indicações.  
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Figura 27 Trajeto Museu do Mamulengo - Museu do Cavalo Marinho - distância percorrida de carro via 

Google Maps. Esse trajeto mostra apenas o trecho asfaltado, e é possível notar que há uma distância do 

ponto final até onde está o Museu. 

 

O Museu do Mamulengo, quando recebe visitas grandes como de alunos de 

universidades, a depender do dia e da disponibilidade de tempo do grupo, leva os visitantes 

para conhecerem o Mestre Ze de Bibi e o Museu do Cavalo Marinho. Os visitantes são 

recebidos pelo Mestre, que mostra as peças expostas e depois o terreiro onde acontecem as 

apresentações e conta sobre sua vida no Cavalo Marinho.  

 

José Evangelista de Carvalho, conhecido como Zé de Bibi, nasceu em 07 de julho 

de 1942 no Sítio Malícia, na Zona Rural de Glória do Goitá, onde mora até hoje. É 

agricultor aposentado, mas mantém seu Sítio de 4,5 hectares em plena atividade 

com trabalho diário. Sua propriedade é composta por doze casas de morada, uma 

casa de farinha, cocheira para gado onde cria dois bois e três burras, além de roças 

de milho, macaxeira, feijão, mandioca e árvores frutíferas. Iniciou suas atividades 

artísticas no mamulengo de Biu da Cocada. Conta que Biu da Cocada precisando 

vender seu mamulengo, oferece para Zé de Bibi que nega a sua oferta, pois havia 

decidido formar um grupo de Cavalo Marinho. (MAIOR JÚNIOR, 2014, p.105). 
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Figura 28 Museu do Cavalo Marinho Tira Teima (maio/2019) 

 

 

 

Figura 29 Edjane e Mestre Zé de Bibi (maio/2019) 
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Desse modo, o Museu do Mamulengo constrói um circuito de visitação junto ao 

Museu do Cavalo Marinho e para conhecerem o Mestre Zé de Bibi, que tem o  Tira Teima e 

também brinca mamulengo, o Associação Cultural Mamulengo Zé Bibi. O Mestre recebeu 

pela Universidade de Pernambuco o Título de Notório Saber em Cultura Popular além de ter 

também o título de Patrimônio Vivo.  

Portanto, a maneira com a qual a Associação de Mamulengueiros constrói essa 

interlocução com outros atores do circuito cultural de Glória do Goitá se dá através de uma 

ideia de identidade comum destas formas culturais locais e a tentativa de continuidade destas. 

Pode se pensar, por exemplo, a tensão entre o rural e o urbano, e como a Associação faz a 

ponte entre esses dois, sintetizando essas duas "Glórias", a do passado e a do presente, 

impedindo que se perca essa identidade local.   

 

4.1 O início da Nova Geração 

 

Como bem se sabe Glória do Goitá, conhecida como a Capital do Mamulengo, 

tem muitos mestres mamulengueiros e foi palco de muitas apresentações de mamulengo 

nos sítios da zona rural, e ainda tinha dois importantes mestres nascidos ali, os mestres 

Zé de Vina e Zé Lopes, reconhecidos para além dos limites de Glória pelo seus 

mamulengos.  

Neste contexto havia o intuito da criação de um Centro de Revitalização para que 

os mestres tivessem um espaço onde seria possível organizar oficinas para que 

ensinassem mamulengo aos mais novos. Então, no ano de 2000, aconteceu o projeto 

"Mamulengo: O Boneco Brasileiro" levado por Fernando Augusto e José Lopes, que tinha 

como objetivo de fazer um Centro de Revitalização do Mamulengo em Glória e em 

Olinda.  

Este projeto era, na verdade, uma etapa de um grande projeto que envolvia o 

Museu do Mamulengo de Olinda - Espaço Tiridá, como vimos antes, um museu de 

bonecos no Sítio Histórico de Olinda era importante para ter visibilidade, pois o local em 

si atrai muitos turistas e é ocupado por diversos espaços culturais, sendo um ponto 

importante e estratégico para reunião e encontros de mamulengueiros e bonequeiros. 
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Entretanto, muitos dos mestres mamulengueiros vivem na Zona da Mata e muitos na zona 

rural dessa região.  

Apesar de a Zona da Mata ser vizinha do Litoral e as cidades serem relativamente 

próximas (entre uma e outra são 3 horas de carro) a locomoção não é tão simples. Seja 

pela idade avançada dos mestres ou pelo custo e cansaço das viagens, visto que nem todas 

as cidades têm transporte direto para Recife - além do transporte de Recife para Olinda. 

Ou seja, não era um local tão acessível, de maneira que fosse viável ir com muita 

frequência.   

No ano de 2000, aconteceram as oficinas para feitura de bonecos de mamulengo, 

ou seja, de formação de bonequeiros.  A oficina foi oferecida pelo mestre Zé Lopes, que 

teve a ajuda de Bila para ensinar os cerca de 45 alunos com aulas que aconteciam de 

segunda à sexta no horário entre às oito e onze horas da manhã e, em seguida, das duas 

às cinco horas da tarde.  

Os bonecos eram vendidos para mamulengueiros, para galerias e espaços de 

cultura no Recife, Rio de Janeiro e Alemanha.  

Após dois anos, em 2002, não foi possível dar continuidade ao Centro de 

Revitalização, por via do projeto inicial, mas como havia alunos interessados em 

continuar com as oficinas, houve apoio da Prefeitura da cidade. Naquela época, Glória do 

Goitá tinha como prefeita Fernanda Paes (mãe da atual prefeita Adriana Paes), junto com 

a secretária Fátima de Cássia Nery, para que as oficinas continuassem. Durante um ano 

foram oferecidas oficinas tais como de associativismo e de capacitação para a formação 

da Associação.  

O grupo de alunos continuou no espaço do antigo Mercado Municipal/ Casa de 

Farinha e ali fazia reuniões, tinha as oficinas, fazia os bonecos, convivia... este espaço 

começou a ser conhecido como museu do mamulengo. Em 7 de maio de 2003 foi 

oficialmente  fundada a Associação, ajudando assim a organização dos alunos e mestres 

a fazer apresentações, comprar material para fazer os bonecos e articular a venda dos 

bonecos em espaços como a Fenearte, a Feira de Inverno de Garanhuns e o Sesi Bonecos. 

Em 2003, com a formação da Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de 

Glória do Goitá, o espaço começa  a ser organizado para que além de ateliê para  os 

bonequeiros  e espaço para oficinas também tivesse bonecos e tordas expostos aos visitantes, 

muitos doados por antigos mamulengueiros ou por seus familiares.  
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No ano de 2007 a Associação passava por alguns problemas, como falta de 

dinheiro em caixa, poucos alunos e associados. Após a renúncia da diretora e da vice, 

Edjane assumiu a diretoria e escreveu um projeto para concorrer ao "Prêmio de Culturas 

Populares 2007 - Mestre Duda 100 anos de Frevo" e a Associação foi contemplada. 

Com o valor do prêmio a Associação investiu em oficinas para atrair alunos e 

artesãos, assim como na oficina de mamulengo com o mestre Zé de Vina e puderam 

começar com as apresentações de mamulengo da Associação. Um desejo antigo dos 

alunos que era  aprenderem a fazer mamulengo e não só os bonecos, pois era mais um 

conhecimento, mais um meio de obtenção de renda e estar na torda, fazer parte da brincadeira.   

Buscaram pelo Mestre Zé de Vina, por ser o mais antigo na região, que faz o 

mamulengo tradicional e se disponibilizou a ensiná-los, as aulas começaram em novembro 

de 2007 e aconteciam pela manhã das oito horas ao meio-dia e durou neste formato somente 

neste ano. Os que se interesseram em brincar mamulengo iam até a casa do Mestre Zé de 

Vina e também o acompanhavam em apresentações feitas pelo mestre.   

Por fim, Bila assumiu como mamulengueiro, Edjane como contramestre, Jacilene 

como Mateus, Bel na zabumba e Tói dos Oito Baixos na sanfona formando o Mamulengo 

Nova Geração, apadrinhado pelo Mestre Zé de Vina.  

Assim, em 2008 surge o Mamulengo Nova Geração da Associação Cultural de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá.  

No ano de 2010, o prédio onde está a Associação é reconhecido como Museu do 

Mamulengo pela Secretaria de Turismo do estado de Pernambuco pela Prefeitura de 

Glória do Goitá é reconhecida como Capital Estadual do Mamulengo. É verdade que a 

cidade tem projeção em virtude do Mamulengo e de outras importantes manifestações 

culturais e é interessante perceber como as dinâmicas em torno dessas manifestações 

permitem uma maior inserção em um circuito cultural nacional mais abrangente. 

Dessa forma a Associação foi transformando o que era o prédio do Mercado 

Municipal/Casa de Farinha em espaço do mamulengo, que foi ficando conhecido como  

Museu do Mamulengo até que com o apoio de políticos locais e anuência do governo do 

estado, Glória do Goitá foi reconhecida oficialmente como a Capital do Mamulengo.  

O espaço como Museu do Mamulengo teve reconhecimento de instituições ligadas à 

políticas culturais, como a Fundarpe, IPHAN, Fundarj, Secretarias de Cultura e de Turismo 

de Pernambuco e outros setores que desenvolvem projetos junto a artesãos tradicionais, como 

Promoart e o Artesol, que fizeram um trabalho em Glória com os mamulengueiros e 

bonequeiros da Associação.  
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Entre tais trabalhos ressalte-se o da formação de preço do produto de modo a que o 

artesão consiga estabelecer um valor que cubra os gastos para a feitura e dê lucro; do lucro 

total, uma porcentagem que deve ser reservada para compra de materiais, outra para fazer 

caixa e ter capital de giro.  

Também houve oficinas para manejo da principal matéria-prima do mamulengo: a 

madeira de mulungu. Plantaram mulungu num terreno cedido pela prefeitura e hoje, quando 

não é possível fazer uso do mulungu plantado, conseguem a madeira que já está caída, 

preservando as árvores de mulungu que ainda não estão prontas para o corte.  

A Associação é responsável por manter o espaço do Museu, pelas vendas e 

redistribuição dos valores obtidos com as vendas dos bonecos, assim como com 

pelo fornecimento de material para todos os associados, as tintas, os tecidos, o mulungu, 

as  ferramentas. Isto acaba por ser uma maneira distinta de apropriação do mamulengo por 

estes trabalhadores, em especial após a integraçãoem políticas públicas. Motta nos traz, 

sobre essa questão em museus que: 

 

Tales transformaciones pueden ser asociadas al movimiento de cambios 

semánticos y políticos que incorporaron el concepto de cultura (en su sentido 

antropológico) al campo de las políticas públicas. Se pasó a incluir de modo 

progresivo demandas de reconocimiento social y de desarrollo económico por 

parte de grupos que buscaban, en el espacio público, el ejercicio de una mayor 

autonomía o autodeterminación. (MOTTA, 2018, p. 159-161). 

 

 Assim, os associados têm na Associação não só um exercício de identidade e 

reconhecimento social, mas também uma maneira de se sustentar financeiramente. No 

entanto, todos os associados devem ajudar na manutenção do espaço da Associação. 

Todos devem participar das atividades de alguma maneira e são  responsáveis pela 

conservação e limpeza do Museu, que funciona de forma orgânica  como um espaço 

vivo de fato, com sua história, atividades e portões sempre abertos  para visitas.  

Edjane esteve como presidenta da Associação desde o ano de 2012 até o ano 

de 2020, com uma atuação muito forte na organização do grupo enquanto Associação, 

na relação com políticos locais para conseguir financiamento e transporte para a 

participação do mamulengo da Associação em feiras de artesanato ou apresentações 

em outras cidades, pela manutenção do Museu do Mamulengo e pela permanência deste 

no prédio onde está hoje, que pertence à Câmara Municipal de Glória do Goitá. 

Dessa forma, ela tem sido a principal responsável e liderança pela continuidade 

da Associação, se posicionando e "brigando" junto aos mamulengueiros da Associação, 
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que  falam para manter o Museu do Mamulengo. Edjane é conhecida na cidade  como 

a presidenta da Associação, mamulengueira que organiza as apresentações dos 

bonecos e tudo o que envolve o Museu e a Associação. 

Mais tarde, no ano de 2013, com a saída de Bila do Nova Geração e por inistência 

de Edjane, Bel começa a acompanhar Zé de Vina para aprender o Mamulengo.  

Como vimos no capítulo 3, a legitimação de um mamulengo passa pela sua linhagem, 

por ser reconhecido por seu mestre como um mamulengueiro, dessa forma, ter como padrinho 

o Mestre Zé de Vina, foi fundamental para o ínicio do Nova Geração. O processo, claro, foi 

diferente de como os mestres antigos aprenderam e mesmo o Bila, algo do qual Bel fala 

quando conta de sua formação e esta ser diferente da que teve Bila, que desde criança 

acompanhava mamulengo nos terreiros e sítios da zona rural.  

Diferentemente do que acontecia nas idas junto aos mestres para a zona rural, Zé 

de Vina ia até o Museu e ensinava os alunos. Contava a história de casa personagem e 

suas loas e depois entrava na barraca e fazia o mamulengo junto, como ele mesmo 

aprendeu: fazendo, mas ali dentro do Museu, sem ser em apresentações.  

Entretanto, os alunos que se interessaram em continuar como mamulengueiros 

procuraram o mestre e o acompanhavam em suas apresentações. No período do campo, 

Zé de Vina, já bastante idoso e com doenças crônicas, tinha a ajuda de Bel e Edjane para 

fazer o seu mamulengo.  

Com  as mudanças na dinâmica do organização supracitados, os mamulengueiros e 

bonequeiros passaram a estar organizados a partir da Associação e não individualmente - 

apesar de terem também seus mamulengos, visto que cada mestre tem a sua torda, seu prórpio 

mamulengo. Os cachês e o que se ganhava passando chapéu era dividido igualmente entre 

mestre, contramestre, Mateus e músicos; diferentemente do que costumava acontecer, no 

caso, o mestre receber um valor maior.  É uma mudança considerável em relação à 

estruturação dos mamulengos, aqui há de fato, a ideia de um grupo de mamulengo e não 

somente o mamulengueiro que contrata os músicos e tem algum ajudante atrás da torda. 

Há uma transição onde o mamulengo não é personificado no mestre, mas construído 

com músicos, a pessoa que representa o Mateus, o mestre e o contramestre - ainda 

que o respeito e aos seus mestres, a referência a eles e a continuidade de uma linhagem 

mamulengueira que se dá nas apresentações e brincadeiras permaneçam.  

Isso foi importante no sentido de que a partir do momento que é definido e se 

estabelece essa nova lógica, transforma-se a forma de vivenciar o mamulengo. Essa nova 

lógica de organização parece estar em consonância com as mudanças que ocorreram para 
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além do Museu, visto que as apresentações passaram a ser combinadas e pagas em cachê, 

muitas apresentações dentro do Museu do Mamulengo para visitantes, principalmente de 

escolas públicas e universidades. Uma realidade diferente da vivida por mestre Zé de Vina e 

Zé Lopes no início de suas carreiras como mamulengueiros.  

Com o fortalecimento dos mamulengueiros a partir da Associação e o apoio do 

Mestre Zé de Vina legitimando e dando espaço para ser Mestre Mamulengueiro de 

Edjane, Bel e outros, há o processo de uma nova geração de mamulengueiros na cidade 

de Glória estabelecendo novas dinâmicas, como a execução dos projetos com apoio da 

Fundarpe e da Funcultura, principalmente. A partir desses projetos começa um 

movimento de oficinas como parte fundamental do calendário dos projetos, e 

apresentações para alunos de escolas públicas, que passam a visitar o Museu do 

Mamulengo com maior frequência, além da ida dos envolvidos com os projetos para 

as escolas para fazerem apresentações para os alunos. 

Buscando preservar o que aprenderam e continuam aprendendo com os mais velhos, 

mas fazendo as modificações que acreditam ser necessárias em um mundo em constante 

transformação, os novos mamulengueiros da Associação começaram a alterar algumas 

passagens do mamulengo. Dessa forma, "atualizaram", em suas palavras, algumas passagens 

e continuam fazendo do mamulengo uma expressão da realidade em que vivem, como 

veremos no capítulo a serguir.  

No ano de 2016, após o golpe chamado de impeachment que sofre a  presidenta 

Dilma, e nos anos seguintes em virtude de conflitos com a prefeitura da cidade de Glória do 

Goitá, chegou-se a uma situação crítica na relação do museu com o poder público, 

enviando-se uma ordem de despejo.  A prefeitura de Glória chegou a mudar as placas que 

indicavam o Museu do Mamulengo para Centro Cultural de Mamulengo, com o intuito de 

tirar o poder institucional que existe pelo fato de ser um museu.  

A Associação recusou-se a sair do prédio, visto que não teria outro espaço adequado 

para exposição dos bonecos ou mesmo para os bonequeiros trabalharem. Nesse contexto, o 

mestre Zé de Vina, padrinho e apoiador da Associação, do Museu do Mamulengo e do 

Mamulengo Nova Geração, concordou com a candidatura ao título de Patrimônio Vivo, 

entretanto isso foi feito de uma maneira corrida e não pelos associados que têm a maior parte 

dos documentos do mestre e maior proximidade, o que contribuiria com a elaboração de um 

projeto de candidatura mais robusto e, consequentemente, com mais chances de ser 

selecionado. 
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4.1.1 Projeto Nova Geração - O Mamulengo Mudou  

 

Quando estive no Museu do Mamulengo em junho de 2017 estavam acontecendo 

reuniões entre os bonequeiros e mamulengueiros para início do Projeto Nova Geração – 

O Mamulengo Mudou, que teve  incentivo do Funcultura e da Secretaria de Cultura de 

Pernambuco por meio de editais com projetos que tinham como objetivo apresentações 

e oficinas de mamulengo para crianças de escolas públicas e particulares e para 

universidades, fazendo um trabalho de divulgação do mamulengo e também de repasse 

de saber - de bonequeiros e mamulengueiros - para um público mais jovem.  

O trabalho neste Projeto, que teve Pablo Dantas como coordenador geral e Edjane 

na produção executiva, foi dividido da seguinte maneira, Tamires e Genilda como 

oficineiras, ensinando a fazer os bonecos para os visitantes; Edjane, Bila, Bel, Jacy e Nido 

na apresentação do mamulengo.  

 

 

Figura 30 - Panfleto do Projeto O Mamulengo Mudou 

 

De acordo com a Associação:  
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Este projeto promove a manutenção das atividades do Mamulengo Nova 

Geração, que surgiu no ano de 2008 e pertencente à Associação de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá/PE. São brincantes e artesãos 

que vivem de sua arte, trabalham o ano inteiro em prol da cultura popular e 

promovem o Estado de Pernambuco no país e no mundo. É, portanto, o 

renovado espírito do Mamulengo pernambucano, reconstruindo sua identidade 

cultural em plena atividade durante todo o ano. Não à toa, Glória do Goitá é 

reconhecida como o Berço do Mamulengo. Viva! (Publicação via Facebook do 

Museu do Mamulengo de Glória do Goitá em 29/06/2017). 

 

Em um site de notícias da região também houve a divulgação do Projeto: 

 

É um marco na história recente da Cultura Popular, pois estes, até então, jovens 

brincantes, assumiram o Mamulengo Tradicional com as devidas 

transformações que a modernidade exigia. Não cabia mais passagens 

(histórias) preconceituosas, onde negros, gays e mulheres eram rebaixados. 

Dessa forma, o Mamulengo Nova Geração, que pertence a Associação, 

rompe barreiras e coloca, inclusive, uma mulher para assumir a figura do 

Mateus, historicamente feita por homens".  (https://www.avozdavitoria.com/a-

associacao-de-mamulengueiros-chega-aos-17-anos/ Acesso em 

10/02/2020). 

 

Naquele momento de instabilidade no setor cultural em virtude do cenário político 

nacional e local, em que as relações de tensão com a gestão municipal estavam ainda mais 

evidenciadas com a revogação do contrato de comodato do imóvel pertencente à 

prefeitura, o Projeto foi importante para a continuidade da Associação e do Museu do 

Mamulengo.  

O Projeto permitiu a manutenção do Museu com a verba disponibilizada e de 

legitimidade daquele imóvel como Museu do Mamulengo, no sentido de funcionar como 

espaço de exposição, divulgação e continuidade do mamulengo a partir dos ofícios de 

mamulengueiros e bonequeiros.  

A programação do Projeto se deu da seguinte maneira:  

 

• Exposição de bonecos - segunda à sexta em dois turnos, pela manhã de 

nove horas até meio-dia e à tarde das duas até dezessete horas. A exposição 

era guiada pelos próprios mamulengueiros e bonequeiros da Associação.  

• Espetáculo do Mamulengo Nova Geração - terças e quintas também em 

dois turnos, nove da manhã ao meio-dia e, em seguida, de duas da tarde 

até às dezessete horas.  

• Oficina " A arte do boneco popular brasileiro" - todas as primeiras e 

últimas quartas do mês. Estas deveriam ser agendadas previamente via e-

mail. 

https://www.avozdavitoria.com/a-associacao-de-mamulengueiros-chega-aos-17-anos/
https://www.avozdavitoria.com/a-associacao-de-mamulengueiros-chega-aos-17-anos/


127 
 

 

 

Figura 31 - Edjane apresentando o Museu para visitantes (maio/2019) 

 

 

Figura 32 - Apresentação Mamulengo Nova Geração - Paulo dos oito baixos no triângulo, Edjane como 

Mateus, Bila na zabumba e Bel na torda 
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Figura 33 - Oficina de bonecos (julho/2017) 

 

4.2 Os diferentes saberes  

 

Em geral os mamulengueiros são vistos e procurados em determinados períodos, 

como festas juninas, final de ano e alguns feriados. No mais, eles são reconhecidos como 

artesãos, que vendem seus bonecos de mamulengo em feiras de artesanato, como suvenir 
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para visitantes do Museu, para outros mamulengueiros e, assim, conseguem manter uma 

renda que possibilita viverem exclusivamente do mamulengo. Nessas feiras muitas vezes 

eles também fazem apresentações curtas e sempre apresentam o teatro de mamulengo 

para os que têm interesse nos bonecos.  

Nesse contexto, o boneco é admirado, assim como o mamulengo e quem o faz, 

mas nem sempre, pois muitas vezes o artesão não aparece no produto ou não é valorizado 

por quem está ali para ver as peças.  

Alguns espaços têm uma atenção significativa e importante para com o artesão, 

como o Museu de Folclore. Mas não é sempre assim, principalmente nas feiras maiores 

como a Fenearte, ou quando o boneco vai para uma galeria de arte, às vezes até via 

atravessadores, que compram e revendem os bonecos a um preço muito mais alto e galeria 

o vende por um valor ainda mais alto e sem qualquer preocupação com quem fez aquele 

boneco.  

Essa realidade não está circunscrita ao mamulengo de Glória, senão a boa parte, 

para não dizer a todos, os artesãos tradicionais no Brasil. Digo isso a partir da experiência 

que tive no ano em que trabalhei como técnica no Promoart e visitei polos de artesanato, 

assim como pelo contato nos encontros de artesãos.   

Nesse caso é inevitável não pensar em questões como as trazidas por Bourdieu 

(2006) na distinção entre o científico e o puro e nos processos de artificação, em que 

alguns movimentos são designados como arte, enquanto outros como artesanato. Em 

geral, o artesanato é atribuído a pessoas de baixa escolaridade, que aprenderam de 

maneira informal com algum familiar ou alguém próximo, distante de instituições que 

outorgam legitimidade e valor cultural ao que é produzido.  

Por isso, fazer parte do Museu do Mamulengo garante aos mamulengueiros da 

Associação certa legitimidade e possibilidade de diálogo com instituições que são 

importantes para a manutenção e continuidade do Museu, como o IPHAN, a FUNDARPE 

e a FUNDAJ no contexto de Glória.  

 Assim, é notável a abertura de diálogo dessas instituições a partir do momento 

em que o Museu do Mamulengo passa a ter um produtor cultural com ensino superior e 

um museólogo mestre junto com o Museu do Mamulengo, fazendo parte da Associação.  
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Existe, como disse Bourdieu, uma linguagem que diz quem somos, de onde 

viemos. Dessa forma, ainda que Edjane tenha cursos, experiência e conhecimento de 

diversas leis na área das políticas culturais, para além de ser mamulengueira e bonequeira, 

e Bel e Bila sejam reconhecidos mestres mamulengueiros, seus saberes parecem ser 

legitimados somente no espaço que ocupam, restringindo a ação deles. Desse modo, 

quando eles têm junto pessoas com o capital científico aceito pelas instituições de poder, 

resulta de aí garantir-se legitimidade ao mamulengo da Associação e ao Museu do 

Mamulengo como instituições e para além dos limites de Glória.      

No ano de 2020 saiu em Diário Oficial o registro do Museu do Mamulengo, uma 

vitória da Associação, pois a partir dali ficava ainda mais difícil a retirada da Associação 

daquele espaço.  

Há maior cuidado com o espaço, que passa a estar com maior visibilidade e 

resguardado legalmente. Nesse caso, isso inclui todo o acervo de bonecos do Museu que 

fizeram parte das coleções de importantes mestres, como de Zé de Vina, que ao longo dos 

anos foi comprado pelo ou doado ao Museu. Além das tordas dos mamulengos, dos 

bonecos dos próprios mamulengueiros, dos bonecos que são comercializados, 

instrumentos, do material para a feitura dos bonecos (mulungu, tecidos, tintas), mas não 

somente. Também garante segurança e estabilidade do trabalho da Associação e da 

organização dos associados, o que envolve a sociabilidade, o espaço compartilhado para 

trabalho, reuniões, eventos que envolvem o mamulengo, bem como oficinas e 

apresentações, a renda dos mesmos e a continuidade desse movimento de uma nova 

geração de mamulengueiros em Glória do Goitá. 

No decorrer do tempo, alguns mamulengueiros e bonequeiros saíram da 

Associação. Quando estive em Glória, no ano de 2017, o Museu do Mamulengo eram 

Edjane, Bel e Bila dentro da barraca, Jáci como Mateo e triângulo, Mário (de Zé de Vina) 

na zabumba e Paulo no oito baixos.  

No ano de 2013, como Bila havia saído do Mamulengo Nova Geração para seguir 

com o seu próprio, o História do Mamulengo, tendo Tamires como contramestre e Jáci 

como Mateo. Era preciso que mais uma pessoa entrasse na barraca para apresentar o 

mamulengo. Durante o ensaio para uma apresentação, Edjane insistiu para que Bel fizesse 

o mamulengo junto com ela, pois ele acompanhava mamulengo desde criança, primeiro 

com o pai, Zé Lopes, e depois o Zé de Vina, tocando zabumba. Bel resistiu, mas participou 
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do ensaio, em que ele conta que não foi muito bem, mas que na hora da apresentação 

sentiu a presença dos mestres com ele e deu tudo certo.  

Desde então, Bel começou a acompanhar Zé de Vina dentro da torda e a aprender 

suas passagens e loas. Hoje, Bel é um dos poucos mamulengueiros que usa a técnica que 

o seu mestre usava de fazer o mamulengo sentado, marcando ritmo com os pés sobre o 

baú dos bonecos. Bel passou a fazer parte do Mamulengo Nova Geração e, em 25 de 

outubro de 2014, fundou o seu "Mamulengo Arte da Alegria".  

O Projeto Nova Geração - O Mamulengo Mudou possibilitou, além das atividades 

já descritas aqui, camisas e encartes para divulgação e um pequeno documentário45 onde 

se apresentam os oficineiros, mamulengueiros, mestres, músicos e quais seriam as 

mudanças no mamulengo do Nova Geração.   

A partir daí "Nova Geração" já não era só o nome do mamulengo da Associação, 

mas com a força do Projeto, começou a se afirmar como um novo modo de fazer 

mamulengo em Glória do Goitá.  

Além de algumas críticas vindas com a ideia de uma mudança do mamulengo, 

houve também, no momento, questões delicadas em torno do Museu do Mamulengo e de 

que acredito ser importante falar aqui, pois creio que a partir da organização da 

Associação enquanto Nova Geração foi possível sustentar a disputa pelo espaço onde hoje 

está o Museu do Mamulengo, como já visto anteriormente. 

O espaço onde está o Museu, como já citado, pertence à Prefeitura de Glória do 

Goitá e é gerenciado e ocupado pela Associação, que faz com que o espaço seja o Museu 

do Mamulengo da maneira porque vivem, utilizam, nomeiam e reivindicam aquele espaço 

físico, mas também institucional, na medida em que é inscrito como Museu do 

Mamulengo.  

Esse aspecto é bastante importante, principalmente no reconhecimento e 

legitimidade da Associação, do Mamulengo Nova Geração e dos mamulengueiros, 

bonequeiros e músicos que fazem parte disso.  

Dessa forma, quando no ano de 2018 a Associação recebeu a ordem de despejo 

dada pela Prefeitura de Glória do Goitá, eles recusaram-se a sair. Disseram que dali não 

iriam sair e não saíram. A prefeitura de Glória do Goitá chegou a alterar as placas da 

cidade, o que observei na ida a Glória em 2019, quando vi dentro da cidade as placas 

 
45 https://pt-br.facebook.com/MuseuDosMamulengos/videos/o-mamulengo-mudou/1346054545523164/. 
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indicando Centro de Cultura de Mamulengo e não mais Museu do Mamulengo. Mas o 

Museu estava lá e a Associação se manteve no espaço.  

 

 

          Figura 34 Placa com indicação "Centro do Mamulengo de Glória" (maio/2019) 

 

4.3 Comercialização dos bonecos  

 

Como já dito anteriormente, a principal fonte de renda do Museu do Mamulengo 

arrecada-se através dos projetos, os cachês das apresentações e a comercialização dos 

bonecos.  

A venda acontece no próprio Museu, mas principalmente para bonequeiros46 e 

mamulengueiros de outras cidades, estados e países; para a loja do Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular - CNFCP, no Rio de Janeiro; o Museu do Cais do Sertão, em 

Recife; e para as feiras de artesanato como Fenearte e eventos como Festival de Inverno 

 
46 “Bonequeiro” aqui está no sentido de pessoas que fazem teatro de bonecos.  
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de Garanhuns e o Festival Sesi Bonecos do Mundo. Todos são eventos anuais, mas com 

grande público e vendas. Além da oportunidade de divulgar o mamulengo, algumas vezes 

até de fazer apresentações. Muitas vezes as pessoas que conhecem o mamulengo nesses 

eventos posteriormente vão a Glória do Goitá conhecer o Museu do Mamulengo, por 

exemplo. Como nos diz Motta sobre a transição para esta nova forma de Museus: 

Así, en lugar de la colecta tradicional de objetos (como utensilios, fotos, 

documentos) a los cuales se atribuye un valor histórico, la propuesta de este 

museo es movilizar los recursos del presente, motivando a la comunidad a 

intervenir, interactuar y verse representada en acciones culturales, como 

talleres de música, de pintura, de gastronomía, de artesanía, entre otras. 

Estos ejemplos dan muestra de cómo, en la actualidad, el espacio museal surge 

como lugar de expresión de diferentes experiencias de identidad y de un 

consecuente ejercicio de protagonismo. Se destacan ahí las estrategias de 

creación, manipulación y negociación de símbolos identitarios por medio de 

los cuales los individuos se reconocen colectivamente, y los modos en que 

buscan representar públicamente sus pertenencias o identidades colectivas. 

(MOTTA, 2018, p. 162-163). 

 

Assim, o Museu acaba por tomar outra forma, não apenas de exposição, mas como 

um lugar de diálogo e criação de identidade e subsistência. Ele serve como um ponto de 

diálogo de setores da sociedade com instâncias superiores de políticas públicas e culturais, 

articulando discurso e identidade em busca de reconhecimento.   

Os projetos ajudam tanto na organização a longo prazo, como pela possibilidade 

de fazer oficinas para fazer bonecos e mamulengo e oficinas mais curtas quando recebem 

visitas de grupos de alunos de escolas. Nesse caso os alunos conhecem o espaço e veem 

a exposição, depois assistem a uma apresentação de mamulengo e, por fim, pintam as 

cabeças e mãos dos bonecos já previamente preparadas pelos oficineiros e colam as 

roupas. Também permitem a elaboração de estratégias para divulgação do Museu, dos 

mamulengos, filmagem de documentários para registro.  

Os cachês são divididos igualmente entre os que se apresentam: mestre, 

contramestre, Mateo e músicos. Do valor total, uma porcentagem de 10% vai para a 

Associação fazer o fundo de caixa, uma reserva para as despesas pequenas e corriqueiras 

como compra de tintas, tecidos, fitas, produtos de limpeza, já que ela é responsável por 

fornecer os materiais e manter o espaço.  

Na venda dos bonecos suvenir e/ou para profissionais do teatro de bonecos o valor 

vai para o bonequeiro que o fez e uma porcentagem para a Associação pelas mesmas 

razões já citadas.  
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A partir dos cursos de capacitação feitos pelos mamulengueiros e bonequeiros e 

oferecidos ao longo dos anos por instituições como SESI, Promoart e ArteSol, a 

Associação fortaleceu os aspectos relacionado a estratégias de venda e organização 

financeira, assim como questões burocráticas com banco, declaração de impostos e CNPJ 

para conseguirem viver exclusivamente do mamulengo.  

Essa organização foi importante para a continuidade do mamulengo, assim como 

do espaço que hoje é o Museu do Mamulengo. Dessa forma, é difícil separar a história do 

Museu do Mamulengo da Associação que se deu junto com uma nova geração de 

mamulengueiros de Glória do Goitá. 
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5. O Teatro de mamulengo   

 

Nesse capítulo, a partir das apresentações do mamulengo feito por Mestra Titinha, 

Mestre Bel e Mestre Bila, falarei dos espetáculos de mamulengo. Onde eles acontecem 

e as diferenças de apresentações a depender do local em que estão e do público. 

Também falarei dos personagens de mamulengo, a partir de como me foram 

apresentados por Edjane, quais foram as modificações textuais e o que foi escolhido ser 

mantido pelo Mamulengo Nova Geração.  

Sabe-se que em 2008 é fundado o Mamulengo Nova Geração, como o 

Mamulengo da Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá. 

O grupo tem o Mestre Zé de Vina como padrinho e como integrantes da formação 

original: Bel (Gilberto Lopes) é o mestre, Titinha (Edjane Lima) contramestra, Jacy 

(Jacilene Félix) Mateus e trianguleira, Nido (Josenildo Sousa do Nascimento) 

zabumbeiro e Toi dos Oitos (Antônio José da Silva) na sanfona de oito baixos. 

Apesar de alguns posicionamentos contrários ao movimento, Zé de Vina apoiou. O 

mestre disse que não via problema e que o que o Nova Geração fazia era mamulengo, sim. 

Que ele continuava a fazer suas passagens e loas como sempre fez, mas reconhecia o 

mamulengo Nova Geração como mamulengo, tornando-se assim o padrinho artístico do 

mamulengo da Associação que tinha como um de seus objetivos fazer um teatro com 

passagens e loas retirando trechos que entendem enquanto problemáticos por ter violência, 

seja explícita, seja no discurso, através de passagens consideradas racistas, machistas e 

LGBTfóbicas pelos próprios mamulengueiros. Estes não viam mais sentido em reproduzi-

las, principalmente nas apresentações voltadas para o público infantil.  

Zé de Vina, apesar de não ter ele mesmo retirado tais passagens de seu repertório, 

deu apoio para que as mudanças acontecessem e legitimou os novos mamulengueiros, 

estando próximo à Associação, indo a apresentações do Nova Geração e permitindo que 

os novos estivessem ao seu lado nas apresentações de mamulengo.  

Teve mestre Bel como seu pupilo, que se tornou mestre e ensinou outros 

mamulengueiros, assim como o  mestre Bila, que junto com Bel ensinou loas, passagens e 

como manusear os bonecos, permitindo que aprendizes assistissem às apresentações e os 

ajudassem dentro da torda.  

O Nova Geração passou a representar, então, um movimento de novos 

mamulengueiros onde algumas mudanças vinham acontecendo, inclusive a perspectiva 

da presença da mulher dentro do mamulengo. Tal mudança diz respeito à presença de 
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mulheres no mamulengo não só como ajudantes do mestre, escondidas atrás da torda, mas 

como o personagem do Mateus que faz a intermediação entre o público e os bonecos, 

como contramestre e, ao fim, como mestre.  

Edjane e Jaci contam que elas mesmas sentiram o peso de serem mulheres no 

mamulengo ao contarem de uma de suas primeiras apresentações, já com o Mamulengo 

Nova Geração em um sítio, na área rural de Glória do Goitá, onde as pessoas conhecem 

mamulengo e “brincavam com os mestres mesmo”, como Zé de Vina.   

Quando elas chegaram para fazer o mamulengo junto com Mestre Bel, os homens 

fizeram pouco caso ao anunciarem que “mulher não sabe fazer mamulengo, não”. Os três 

continuaram se organizando para fazerem a apresentação, Edjane como assistente de Bel 

atrás da torda e Jaci com o triângulo fazendo o papel de Mateus, personagem que além 

de estabelecer a relação entre o público e os bonecos, puxa as loas, ajuda com a música 

e dá apoio ao mestre e ao contramestre. Foi então que um dos homens disse: “nunca vi 

mulher fazer o Mateo, deixa que eu faço isso aí” e chegou a tirar o instrumento. Elas 

contam que nesse dia sentiram medo e que precisavam se impor nas apresentações, que 

continuariam a fazer.   

Começaram então a modificar algumas passagens que consideraram 

“muito machistas, racistas ou que brincava com a opção sexual do outro”. 

 

 

Em 2000... acho que foi 2016, eu e Genilda a gente tava lá no Rio de 

Janeiro, a gente foi fazer parte do Mercado Brasil, lá no Museu do Catete 

no Rio, no IPHAN e eu fiquei na barraca e Genilda foi meu Mateus do 

lado de fora e a gente brincou lá, o público gostou tudinho e a gente 

levou até a barraca do Mestre Bel, que é o Arte da Alegria, e a gente 

brincou lá eu e Genilda e aí eu disse por que não pegar todas essas 

mulheres que tão desde o início da Associação ou as que entraram faz 

muito tempo e focar em um grupo só com a gente, só com elas? (Entrevista 

de Edjane a Pablo Dantas no âmbito do 1° Feirão de Mamulengo em 29 

de novembro de 2020, via plataforma digital Facebook). 

 

 

Existe  uma modificação do Nova Geração, que visa retirar e alterar algumas 

passagens, como indicado acima. Entretanto há uma preocupação, como observado no 

capítulo 3, de aprender o mamulengo com mestres antigos, como Zé de Vina, por ser, nas 

palavras deles, o mamulengo tradicional. Desta maneira eles buscam usar as passagens e 

personagens que eles conheceram com o mestre Zé de Vina e usar os instrumentos - eles, 

inclusive, afirmam que o mamulengo tem que ter música ao vivo, não podendo ter nada 

gravado previamente -, além de uma performance que busca se identificar com o 

 



137 
 

"tradicional". Por exemplo, posso apresentar a forma como Bel faz o mamulengo, que é 

brincar o mamulengo sentado e batendo com os pés no baú dos bonecos, usando-o como 

percussão. Assim, Bel consegue inclusive fazer o mamulengo sozinho, em casos de 

quando chegam visitantes ao museu e no dia não tem nenhuma apresentação marcada 

previamente, podendo mostrar a brincadeira para esse público. 

Numa das idas a Glória, antes de eu ir embora, Bel me chamou e perguntou se eu 

não queria vê-lo fazendo o mamulengo sentado, com a chita que reveste a barraca 

levantado para ver o movimento que ele faz com os pés sobre o baú. Obviamente aceitei 

e me senti presenteada em poder assistir o Mestre Bel brincar mamulengo.  

Mestre Bel mostrou como faz a passagem de Bambu e da Morte. Enquanto Bambu 

está falando de seus sonhos com uma mulher magra, bonita e muito branca, a Morte está 

no colo do Mestre, à espera de sua hora de entrar no ato. Bel permanece sentado com os 

pés sobre o baú onde ficam guardados os outros bonecos e movimenta os pés fazendo a 

marcação da música, som de passos, e batendo forte quando quer dar efeito de estrondo.  

Como vimos, a musicalidade é importante e bastante característica da região. 

Os instrumentos tocados pelos músicos que fazem parte da Associação de Artesãos 

e Mamulengueiros de Glória do Goitá são o ganzá, o triângulo e o acordeom de oito baixos, 

instrumentos também utilizados por músicos representativos da “cultura nordestina”, 

do “sertão pernambucano”. É comum encontrar em lojas de  suvenir bonecos em 

cerâmica com esses instrumentos, por exemplo. 

No artigo “A (i)materialidade do som: Antropologia e sonoridades", Filipe Reis 

fala acerca da antropologia do som, tendo como um dos exemplos sua experiência de 

pesquisa a partir de um programa de rádio. Ao final, Filipe traz algumas reflexões, entre 

elas algo sobre a importância da dimensão sonora da experiência social:  

 

As sonoridades constituem uma importante fonte de memórias individuais 

e colectivas. Afinal, a nossa experiência do mundo é também, em 

grande medida, uma experiência sonora. (…) No quadro dos 

processos  contemporâneos de objectificação cultural, aos quais a 

antropologia tem dado  particular atenção parece-me que o campo das 

sonoridades oferece um amplo  território para pensar e  repensar novas 

formas de representar e mostrar a cultura,  seja ela local, regional ou 

nacional. (Reis, 2009: 349). 

Desse modo, tenho como hipótese que a representação da sonoridade do sotaque, 

da construção das falas e da própria música é um dos elementos que caracteriza a 

identidade do mamulengo de Glória do Goitá, ainda representativo da Zona da Mata 
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pernambucana.  

Podemos então observar que, ao mesmo tempo que o mamulengo da Nova 

Geração se apresenta como um mamulengo novo, existe uma preocupação em sempre 

reconhecer os mestres Zé de Vina e Zé Lopes e, dessa maneira, manter a tradição. Assim, 

esse processo de Nova Geração pode ser entendido enquanto uma reinvenção da tradição. 

Como explica Barros: 

 

Supor que o fenômeno sonoro está constantemente sendo classificado e 

reclassificado, manipulado, reelaborado implica o pressuposto que existem 

processos de mudança ou transformação. O interesse pela perspectiva dos 

ritmistas sobre os processos de mudança do carnaval foi um dos primeiros 

questionamentos que motivaram esta pesquisa. Cabe então discutir 

rapidamente alguns pressupostos dessa questão e, em seguida, como ela foi 

formulada etnograficamente. 

A pergunta “o que mudou e como mudou” pressupõe que a concepção de 

mudança de fato existe no contexto dos agentes envolvidos com as escolas de 

samba. Não se deve descartar a possibilidade de que “mudar” (em qualquer 

contorno semântico que a categoria pode ter) possa ser uma operação 

irrelevante para o grupo de interlocutores, caso em que não haveria um sistema 

de classificação específico para tais processos. (BARROS, 2016, p. 19). 

 

É interessante notar que a forma de apresentação do mamulengo, o público e o 

lugar onde se apresenta mudaram nos últimos anos, logo é compreensível que haja uma 

preocupação maior com o que é falado. Bila diz que quando vai criança, ele sempre bota 

o boneco pra falar que é pra ser obediente, não usar drogas... Ele afirma que é importante 

esse papel, pois as crianças ouvem o boneco. Trata-se, portanto, de um contexto distinto 

de mamulengo de quando ele era criança, quando o mamulengo era apresentado noite 

afora, com um público predominante de homens adultos e com muito consumo de bebidas 

alcoólicas, uma vez que ao beberem ficariam mais propensos a contribuir mais, 

financeiramente, com os mamulengueiros. Carvalho e Blós, ao trabalharem o Tambor de 

Crioula, pensam essa questão da mudança do discurso frente o público e a adaptação a 

este, destacando que: 

 

[...] la dimensión lúdica existente en la manifestación representada por el 

juego corporal de los participantes, por el juego escénico existente en la ronda 

donde danzan las coreiras y por el lenguaje de las melodías. Así, se observa 

que no existe una relación surgida sólo de la devoción y la obligación com el 

santo o la entidad espiritual; sino que el mismo grupo de Tambor de Crioula 

puede estar presente tanto en un terreiro como en lugares públicos. 

La forma de presentación del Tambor depende de la naturaleza del mediador, 

de la persona que contrata el festejo y de dónde se presenta el grupo. Esa 

manifestación se materializa, por lo tanto, como lugar intersticial y polifónico 

donde confluyen diversos actores de la comunidad, y es exterior a ella, 

tornándose significativa para comprender la dinámica socio-cultural local. 

(CARVALHO e BLOS, 2011, p. 591) 
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Assim como no Tambor de Crioula, o mamulengo acaba por ser um fenômeno 

onde o mediador, isto é o mamulengueiro, se relaciona diretamente com o contexto o qual 

ele está se apresentando, modificando passagens ou adicionando questões que aparecem 

na dinâmica sociocultural de Glória do Goitá, como a questão das drogas, de maneira a 

agradar seu público e também quem o chamou para fazer a apresentação. 

 Esse processo também é descrito por Barros, ao observar que as tradições estão 

em constante negociação com o seu público. A maneira como Bila altera o mamulengo 

de acordo com o público é uma mostra dessa alteração no tradicional. Barros afirma que: 

 

Assim, como meus colegas, me apoio na argumentação de Sahlins (2004), 

entendendo que, no contexto das escolas de samba, a noção de “tradição” não 

pode ser pensada de modo essencialista. A pesquisa me mostrou que “tradição” 

e/ou “continuidade” devem ser entendidas como um jogo criativo entre 

estabilidade e mudança que se manifesta concretamente nos fatos sociais e nas 

simbolizações produzidas em situação de performance. Assim, como Sahlins 

(2004), entendo que, dentro dos conflituosos processos econômicos e políticos 

das ditas sociedades modernas, os grupos sociais estão a todo momento 

negociando e se reinventando, principalmente em situações de contato 

intercultural. Criativamente e, principalmente, a partir de processos 

particulares - relacionados diretamente aos seus sistemas de pensamento e 

formas expressivas - os grupos arranjam, inventam e reinventam meios de 

incorporar novos objetos, pessoas, processos sociais novos. O principal ponto 

é que o modo como tais continuidades podem se manifestar é extremamente 

complexo e inusitado. Sua identificação depende de um profundo 

conhecimento das cosmologias e universo mítico do mundo cultural em 

questão. (BARROS, p. 20-21). 

 

Acredito que as transformações nos mamulengos acabaram por ser resultado 

das transformações sociais mais recentes e que acabam por ser incentivadas pelas 

políticas culturais, como editais e projetos, e que também reverberaram na realidade 

dos mamulengueiros desta nova geração, permitindo a entrada principalmente das 

mulheres no mundo do mamulengo, seja como mestre, seja como Mateus ou 

instrumentistas. 

Outra questão que aparece e diz respeito a uma identidade que remete ao 

mamulengo tradicional é a valorização da figura do trabalhador rural. Nos dias de 

hoje, nenhum dos mamulengueiros da Associação trabalha na área rural, porém 

entendem a importância dos trabalhadores rurais e dessa representação desses 

trabalhadores que os bonecos trazem. 

 

Não à toa, a Zona da Mata foi, desde a década de 1990 aos nossos dias, 

palco de violentos conflitos de disputa de terra, vindo a se formar um foco 
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das ações  do Movimento dos Sem Terra e de outros movimentos de luta 

pela reforma  agrária. Resquícios do tempo da repressão podem ser ainda 

verificados nas  próprias brincadeiras, que contam com personagens como 

o Fiscal - ou Frescal,  no caso do mamulengo (ALCURE, 2007, p. 36). 

 

Apesar de críticas que, em muitos momentos aparecem aos mamulengueiros da 

Nova Geração, de acusá-los de não fazer um mamulengo "tradicional", penso que isso se 

relaciona com a tensão trazida por Maria Laura Cavalcanti (2001) ao explicar a dicotomia 

tradicional versus moderno na cultura popular. Assim, de acordo com Cavalcanti, a 

cultura popular é hábil em interpretar seu tempo com a flexibilidade que ele exige. 

As críticas conservadoras do mamulengo tradicional levam a uma ideia de que a 

tradição mamulengueira seria estável e imutável no decorrer do tempo, o que, como 

afirma Maria Laura Cavalcanti, é um equívoco, uma vez que este está sempre agindo e 

reagindo com as mudanças sociais. Assim: 

 

O adjetivo “popular” ou “folclórico” deve estar sempre a serviço da expansão 

e do favorecimento e nunca de restrições, censuras, limites previamente 

estabelecidos entre o que se deve ou não fazer ou como se deve ou não fazer 

alguma coisa. A tarefa de apoiar as artes e as culturas populares, já dizia a poeta 

Cecília Meirelles num Congresso Nacional de Folclore nos idos de 1950, é 

extremamente delicada. Por quê? Por muitas razões, entre elas o fato de que 

uma “genuína” e “autêntica” forma folclórica pode estar associada a condições 

de extrema dificuldade e pobreza. Pode estar associada às formas tradicionais 

de dominação política que pululam Brasil afora: o velho clientelismo ganha 

novas vestes. (CAVALCANTI, 2005, p. 6) 
 

Desta maneira, pode-se observar que o surgimento do Nova Geração e a reação 

contra ele se relaciona diretamente com esse ideal conservador e romântico de que o 

mamulengo verdadeiro é aquele de décadas atrás, com as mesmas brincadeiras, quando 

na verdade o mamulengo é um fato social total em contínua atualização e interação com 

a sociedade na qual se localiza, com os avanços sociais ocorridos.   

Apesar da alteração de algumas passagens pela necessidade de retirar os trechos 

que já não são aceitos, tendo em conta que hoje a maior parte das apresentações de 

mamulengo da Associação é para crianças, em escolas ou para alunos que são levados 

por suas escolas para assistirem ao mamulengo no Museu, os personagens são mantidos 

com todas as suas características, idiossincrasias e particularidades, sendo  assim uma 

caricatura, um recorte do modo de viver, das sociabilidades e representações.  As 

atualizações refletem que o mamulengo é um fato social total no contexto rural da Zona 

da Mata e que se pretende manter viva a representação do trabalhador rural desta região. 
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Neste ponto, penso que é interessante iniciar com a ideia de que o boneco, em si, 

não tem vida, a vida é dada pelo mamulengueiro. Isto é, ele não possuiria alma até que o 

mestre mamulengueiro o traga à vida. Raquel Teixeira traz essa descrição feita por Mestre 

Bel: 

 
Imaginar essa passagem permite visualizar a alma que os bonequeiros 

declaram colocar dentro de um boneco, exatamente no instante em que ela é 

despertada pela brincadeira.  “Tem uma tradição [...] que diz que o 

boneco dorme e só acorda quando a gente chama ele, a música é que 

chama os espíritos dos bonecos.  Eu acho que cada boneco, cada 

personagem tem um espírito” (Gilberto Souza Lopes da Silva, o Bel, 

filho de Zé Lopes). (TEIXEIRA, 2012, p. 32). 

 

 

Mestre Bel afirma que, em algumas tradições do mamulengo, as músicas 

declamadas pelo mamulengueiro são o que chama o "espírito" do boneco, chamando-o à 

vida, com sua personalidade própria e brincadeiras.  

 

 

 

 

Figura 35 - A música é que chama os espíritos dos bonecos. Cartaz afixado na parede. 
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"A música é que chama o boneco". Entendo que o “chamar” é mais do que um 

“vem aqui”. A loa é que desperta o boneco para a vida, como observado por Raquel 

Teixeira a partir da fala do Mestre Bel e tal como ele relatou a mim.  

 

5.1 O tal mamulengo do Nova Geração 

 

O mamulengueiro, quando vai se apresentar em algum lugar, leva consigo o baú 

onde ficam os bonecos, a estrutura da barraca, e segue acompanhado do contramestre, de 

quem vai fazer a vez do Mateus e dos músicos - nem sempre é possível irem todos, quando 

isso não acontece o mamulengueiro pode fazer a apresentação sozinho na barraca, sem o 

contramestre e com o Mateus no triângulo ou zabumba ou ainda com um menor número 

de músicos.  
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Figura 36 - Baú com bonecos de Mamulengo (maio/2019) 

 

Ao chegar no local, monta-se a estrutura da barraca que pode ser de madeira, ferro 

ou alumínio e se a cobre com o tecido de chita, deixando um espaço aberto, onde 

aparecerão os bonecos enquanto o mamulengueiro fica escondido. Do lado de fora da 

torda fica uma placa com o nome do mamulengo e o ano em que foi fundado - quando foi 

a primeira apresentação daquele mamulengo. Por dentro da barraca há alguns ganchos 

onde se pode colocar os bonecos que serão usados.  Quando utilizado por Bel, no caso da 

barraca do Nova Geração, é colocada uma madeira para que apresente sentado. Outros 
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mamulengueiros podem fazer a apresentação sentados, mas somente Mestre Bel faz a 

batida com o pé, aprendida com Mestre Zé de Vina.  

 

 

       Figura 37 Mestre Bel na torda do Mamulengo Nova Geração a usar o baú como percussão 

(maio/2019) 
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Figura 38 Torda do Mamulengo Arte de Sorrir do Mestre Almir 

 

Em Glória assisti a Zé de Vina, Bila, Bel, Edjane, estes últimos pelo mamulengo 

Nova Geração, e  a algumas apresentações feitas por Bel, e é a partir desses mamulengos 

que escrevo e em alguns momentos transcrevo passagens e loas.  

O primeiro momento é seguinte oração feita pelo mamulengueiro: 

Ô pai e filho, Espírito Santo, ô lelé 

Ô pai e filho, Espírito Santo, ô lelé 

Na hora de Deus amém lelé ô 

Ô pai filho Espírito na hora de Deus, amém 

Minha primeira toada, ô lelé 

Minha primeira toada, ô lelé 

 

Então o Mateus se apresenta com sua loa, fazendo a intermediação entre público 

e bonecos: 

 

Bom dia, meu povo todo, que eu cheguei dando louvor  

Nesse campo de flor louvado seja meu deus 

Se houver outro como eu, que preste melhor serviço  

Eu não quero mais ser isso  

Eu quero ser Mateus 
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Em seguida é cantada a música: 

Ô lá vem Caroca, capitão lá vem Caroca 

Ô lá vem Caroca, capitão lá vem Caroca 

 

Caroca é o agricultor que abre o mamulengo, veste uma roupa florida, chapéu de 

palha e carrega uma enxada. É manipulado por três varas: uma no corpo do boneco e as 

outras manipulando uma cada perna. Conversa com Mateus e estabelece o primeiro 

contato entre bonecos e público. Caroca é casado com Catirina e juntos têm 116 filhos, 

aos quais ela deu à luz de uma vez só.  

 

 

Figura 39 Caroca e Catirina - Museu do Mamulengo Julho/2017 

 

Durante a apresentação, Caroca declama a sua loa: 

 

Quando eu quiser me casar  

Procuro moça bonita  
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Que meu coração palpita  

Com ela vou me casar  

Se o pai dela não deixar  

Eu brigo e bato  

Mando comprar um parado  

Para dividir na praça  

Quem é casado passa  

E quem tem mulher tem trabalho 

 

 

Figura 40 - Bel com Caroca no Museu do Mamulengo, com a foto de Zé Lopes ao fundo, afixada na 

coluna (maio/2019) 

 

Catirina, também agricultora e lavadeira, lava as roupas na beira do rio. É Caroca 

que chama Catirina: 

 

Ô Catirina, minha filha, chega aqui minha nega véia! 
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E então é cantada a música de Catirina: 

 

Ô Catirina que vem vem, entra na roda pro povo te ver 

 

Catirina chega dançando em seu vestido florido de chita, uma trouxa de roupa e 

uma criança pendurada na cintura, representando um dos cento e dezesseis "que ela teve 

numa lapada só". Ela recita sua loa: 

 

Lá de trás da minha casa  

Tem três açudes de água preta 

Um que dá frio e febre 

E outro que entorta a perna que nem se endireita 

 

 Ao fim da passagem de Caroca e Catirina, se canta uma música de despedida para 

eles: 

 

Ô chuva vai,  

Chuva vem  

Chuva miúda não molha ninguém 

Ô chuva vai,  

Chuva vem  

Chuva miúda não molha ninguém 

 

 Edjane me explica essa escolha dos mamulengueiros sempre começarem com o 

casal Caroca e Catirina dizendo que: 

 

O início é sempre com esse casal de agricultores que representam a nossa 

Zona da Mata, da Mata Norte aqui de Pernambuco, que é a agricultura 

familiar. São os principais que a gente brinca no mamulengo tradicional.  

 

Hoje as apresentações não acontecem com tanta frequência na zona rural da 

região, a maior parte se dá dentro do Museu, no âmbito dos projetos ou a convite de 

prefeituras ou de alguma instituição. 

Na época em que Adriana Alcure fez seu campo, ela observou que: 
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Por exemplo, as “apresentações nos sítios” (zona rural), identificadas pelos 

mamulengueiros como “tradicionais”, costumam durar a noite toda e, por isso, 

o repertório de um mamulengo é vasto, com muitas possibilidades. Daí a 

importância de entender este espaço social singular, que os mamulengueiros 

claramente identificam, classificando o tipo de apresentação de espetáculo em 

relação a esse universo social característico. As apresentações contratadas por 

prefeituras ou outras instituições para eventos, festivais, museus ou centros 

culturais são distinguidas pelos mamulengueiros como “folclóricas” e duram 

em torno de uma hora. (ALCURE, 2008, p. 19). 

 

 

Pensando a questão da mudança de público e que o riso é o sintoma da eficácia 

simbólica do mamulengo, pode-se entender que as apresentações são sempre mediadas e 

pensadas de acordo com seu público esperado. A passagem do mamulengo apresentado 

em sítios para os de zona urbana faz com que certas partes e brincadeiras não sejam 

adequadas ou não tragam o riso esperado, podendo trazer inclusive problemas para os 

mamulengueiros. Como nos mostra Alcure: 

 

O riso é um forte indicador de que há uma coesão social, um compartilhar mais 

evidente das convenções e das situações.  

[...] O riso aciona o duplo papel de exclusão e de coesão social. É por essa 

contradição que rimos. É claro que sabemos que o riso trabalha as inversões 

sociais, expõe as diferenças, entre outros poderosos mecanismos de subversão 

das ordens, porém, sabemos que logo em seguida ele nos conforma em nossa 

normalidade. (ALCURE, 2008, p. 28-29). 

 

Goffman analisa essa complexidade entre ator e público, e a tentativa contínua do 

ator de evitar o inesperado ou a gafe, em termos menos formais.  

 

Foi dito que o ator pode confiar em que a plateia aceite pequenos indícios como 

sinal de algo importante a respeito de sua atuação. Este fato conveniente tem 

uma implicação inconveniente. Em virtude da mesma tendência a aceitar os 

sinais, a plateia pode não compreender o sentido que um indício devia 

transmitir, ou emprestar um significado embaraçoso a gestos ou 

acontecimentos acidentais, inadvertidos ou ocasionais, aos quais o ator não 

pretendia dar qualquer significação. (GOFFMAN, 2002, p. 54). 

 

 

Esta permanente tendência do mamulengueiro de evitar o constrangimento e 

garantir que a representação dos mamulengos leve ao interesse final, que é o riso do 

público, faz com que ele tente mediar a sua atuação dentro do contexto do público 

existente, uma vez que há um circuito maior de apresentações de mamulengo que não 

estão mais confinados ao antigo público: trabalhadores rurais da Zona da Mata em festas 

que corriam a noite. Alcure traz essa problematização ao falar que: 

 

Também é preciso problematizar a eficácia cômica em outros contextos 

derivados dos novos circuitos de apresentação das expressões populares, que 



150 
 

vêm ganhando amplitude nas últimas décadas. Isto significa uma circulação 

por outras capitais, outras cidades e até mesmo outros países, ou seja, um 

público não familiarizado, em princípio, com a dinâmica do mamulengo, 

portanto resultando em outro tipo de eficácia cômica. (ALCURE, 2008, p. 19). 

 

 

A falta de modulação ou adaptação do mamulengo para outros públicos acaba por 

gerar um desconforto para ambas as partes, como Alcure (2008:24) relatara sobre uma 

apresentação em um dia dos pais no Rio de Janeiro, tendo crianças presentes com os seus 

pais, em que o público ficara chocado com a brincadeira.  

 

[...] essas situações demonstram que a idealização do que seja a cultura popular 

entra em conflito com a realidade da cultura popular quando exposta. Existe 

uma distância entre sua manifestação real e os padrões estéticos e éticos que 

permeiam os valores da classe média. (ALCURE, 2008, p. 24). 

 

 

Essa dinâmica de apresentação mudou mesmo para os mestres mais antigos e 

consequentemente a dinâmica das apresentações e os textos também foram sendo 

adaptados, como temos visto na constituição de uma Nova Geração e no seu trabalho.  

Isso inclui a mudança em passagens vistas como problemáticas por já não se 

adequarem mais ao contexto social atual e de apresentação para um público mais novo, 

que está tendo contato com o mamulengo pela primeira vez. Nesses casos, essas 

passagens já não teriam o mesmo sentido cômico que já tiveram, agora gerariam 

desconforto. Como observaram Maria Laura Cavalcanti e Mariza Peirano: 

 

A cultura popular interpreta as noções de tradicional e moderno dentro de seu 

próprio universo de relações. Estabelece assim distinções internas, nunca 

absolutas ou imutáveis, que buscam controlar e refletir sobre as mudanças 

sociais em curso com as quais inevitavelmente se depara. (CAVALCANTI, 

2001, p. 8). 

  

Rituais e “performances” privilegiam o fazer e o agir, reforçam o contexto, 

admitem o imponderável e a mudança, veem a linguagem em ação, a sociedade 

em ato e prometem alcançar cosmovisões – tudo isto podendo levar a um 

acordo de objetivos teórico-intelectuais com político-pragmáticos. 

(PEIRANO, 2006, p. 14). 

 

 

Cada boneco tem seu nome e sua história e pode acontecer de os mestres criarem 

um boneco e inseri-lo no elenco. Neste caso ele também terá sua loa e passagem. 

Os principais personagens, além do casal de agricultores Caroca e Catirina, a partir 

do Mamulengo Nova Geração, são: Goiaba; Simão; Compadre Caso Sério, um rapaz que 

se acha muito esperto; Xôxa, dona da cobra Chibana; Mané Pacaru; Quitéria; Seu 
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Arquejo, o personagem faminto; Doutor Rodoleiro Pinta Silva, o médico que também é 

veterinário e, por fim, fica-se na dúvida de se é médico, veterinário ou nenhum dos dois; 

Sargento Pêinha; o Diabo; Bambu, o personagem doente, noivo da Morte; a Morte; 

Carolina; Seu Angu;  João Carcundo; Xica do Cuscuz. Mestra Titinha e o Nova Geração 

terminam com o Caboclo de Lança, que sempre era brincado por Mestre Zé de Vina.   

Outro personagem que faz bastante sucesso entre as crianças é a Chibana, a cobra 

que muitos pensam ser jacaré por causa do seu formato, mas é cobra.  É uma das 

passagens com que as crianças e adultos mais interagem. Sua passagem começa com uma 

música chamando Cumpádi Caso Sério: 

 

Camarão não deu duas voltas  

Porque não soube remar  

Camarão não deu duas voltas  

Porque não soube remar  

Ele não deu, mas eu dou  

Porque eu sou remador  

[oi!]  

Foi na maré de Itapissuma  

Que a minha barcaça gemeu  

Eu me arretei, e botei fogo  

E o maquinista sou eu 

 

 Cumpadi Caso Sério pergunta ao Mateus a respeito do boato de que tem um bicho 

na cidade, referência a uma lenda da cobra que engolia gente. Depois disso é cantada a 

música da Chibana: 

 

Cobra verde, não me morda que eu não trouxe curador, 

no braço dessa morena eu morro, não sinta dor, 

 Cobra verde não me morda...  

 

 Então a Chibana aparece por trás de Caso Sério. É nesse momento que as crianças 

começam a gritar para que ele veja a cobra, mas ele não percebe.  Em um dado momento 

ele faz graça com a cobra e diz ao Mateo que ele a domina, enquanto dá ordens para que 
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ela abra e feche a boca e vai se sentindo muito seguro a ponto de colocar a cabeça dentro 

da boca da Chibana, que o engole e os dois somem.  

Também acontece de as crianças comemorarem em favor da Chibana e não do 

Caso Sério, principalmente depois de muitos avisos dados pelas próprias para que ele 

tenha cuidado.  

Logo que a Chibana some com Caso Sério, chega a sua dona, Xôxa, chorando a 

procura de seu gôguinho (filhotinho) que cresceu e se tornou a cobra, mas que sumiu, e 

pede ajuda para os que ali estão. Então canta-se novamente a música da Chibana: 

 

 

         Figura 41 - À esquerda cabeças e braços de boneco, à direita, diversas Chibanas 

 

Cobra verde não me morda que eu não trouxe curador  

 

Chibana então aparece, reconhece Xôxa e elas saem dançando.  

Outra passagem que vi algumas vezes e percebo que os mamulengueiros gostam 

de fazer é a da Morte. Foi a passagem que Bel fez com a chita que cobre a estrutura de 

metal da torda levantada para que eu visse como ele bate os pés no baú dos bonecos para 

dar o ritmo da passagem e da loa. Foi um presente que recebi de Bel. Estava perto da 
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minha hora de voltar para Recife após passar uma semana em Glória do Goitá, quando 

ele me chamou e perguntou se eu não queria filmá-lo fazendo a passagem da morte, e que 

deixaria a torda descoberta.  É como uma dança para os olhos e um batuque que dá ritmo 

à passagem para os ouvidos. Nesta passagem estão o Bambu e a Morte.  

 

Figura 42 Bambu - Museu do Mamulengo julho/2017 

 

O Bambu tem os olhos grandes, fundos e com olheiras, sua cor é pálida e possui 

o semblante abatido.  Ele está muito doente e sonha com sua noiva, a Morte. Então ele 

canta em tom de lamento: 

Eu ontem tive um sonho 

fiquei até pensativo 

eu ontem tive um sonho 

fiquei até pensativo 

Ô Morte, sustenta o bote, vai matar meus inimigos 

Ô lê lê ô Bambu, olha a Morte atrás de tu 

Ô lê lê ô Bambu, olha a morte atrás de tu 

 

 A loa é cantada até que a Morte chega e depois o leva.  
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Figura 43 A Morte - Museu do Mamulengo (julho/2017) 

 

Num primeiro momento tive muita dificuldade de entender algumas palavras, 

como “Chibana”, “gôminho”. Eram até então desconhecidas por mim. O Pêinha, no 

entanto, fez bastante sentido pra mim, pois era falado para as crianças que se 

desobedessem iam levar “pêa”, o que queria dizer palmada ou levar uma surra. Mas 

demorei a entender  rapidamente pelo sotaque falado durante a apresentação.   

Minha vivência enquanto mulher de classe média, criada na zona rural da Mata 

Norte dos nove aos quatorze anos,  no entanto, não me garantiu entendimento de todas as 

terminologias que cercavam o mamulengo. Quando comentei com Edjane a respeito da 

minha dificuldade de não entender algumas palavras, respondeu que ela mesmo não 

entendia e que aprendeu com os mestres, vivendo o mamulengo.  

O universo do mamulengo demanda um aprendizado específico, inclusive das 

terminologias. Penso que do mesmo modo que precisamos aprender conhecimentos 

específicos na universidade, no mamulengo também, assim como em outras 

manifestações culturais populares. Nesse sentido, o que está posta é a hierarquia desses 

conhecimentos (BOURDIEU, 2006). 
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Há também a identificação a partir de categorias nativas de dois tipos de 

passagens: as leves e as pesadas.  

As passagens "leves" são as que têm brincadeiras possíveis para adultos e crianças, 

como por exemplo a da Chibana com a Xôxa, já citada aqui. Há também as passagens de 

João Carcundo, Xica do Cuscuz e Seu Arquejo. 

 

 

Figura 44 - Xica do Cuscuz 

 

Seu João Carcundo, como indica o nome, é um velhinho corcunda de cabelos 

brancos e careca. Ele aparece para dançar o forró e interagir com os músicos, Mateo e o 

público.  

 

Ô João Carcundo, vai tomar conta do mundo 

Ô João Carcundo, vai tomar conta do mundo 

 João Carcundo, escute o que eu vou falar 
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 João Carcundo, escute o que eu vou falar  

Aqui é o mamulengo da Associação de Glória do Goitá, João Carcundo! 

 

 

Figura 45 - Seu Arquejo 

 

A Xica do Cuscuz, manipulada por um suporte de madeira preso ao seu tronco, é 

uma trabalhadora rural negra, com vestido de chita, que traz consigo uma peneira de palha 

e recita versos em sua passagem com o nome de políticos e fazendeiros que estavam na 

plateia. Assim, nas apresentações que aconteciam na zona rural, eles pagavam pela lisonja 

(sic) do verso criado com seu nome.  
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Plantei meu milho na beira do rio  

Plantei meu milho na beira do rio 

Colhi todo verde por causa do frio 

Ô pisa pilão, não posso pisar 

Ô pisa pilão, não posso pisar 

 

Já Seu Arquejo é bastante esfomeado e comeu tanto que sua barriga ficou imensa 

e sente muitas dores, e recorre ao Doutor Rodoleiro Pinta Silva, um médico que também 

aplica injeção em cavalos. O Mateus questiona Rodoleiro, se afinal ele é médico ou 

veterinário, ao que este responde que é médico mesmo e só trabalha como veterinário 

para complementar a renda porque se ganha muito mal como médico.  

Seu Arquejo chega reclamando de dor, dizendo: 

 

Chama o doutoooor, Mateus  

Que eu tô aaai  

[gritos de dor] 

  

Doutor Rodoleiro Pinta Silva chega e diz que estava aplicando injeção no cavalo.  

 

Mateus: Oxente! O senhor tá dando vacina nos cavalos? O senhor não é 

médico? 

Rodoleiro Pinta Silva então aplica a injeção no Seu Arquejo, que morre. Chamam 

a polícia e chega o Sargento Pêinha, com roupa verde musgo, de quepe e uma barriguinha 

saliente.  

Sargento Pêinha:  

 

Quem foi que matou esse homem lindo, Mateus? 

Vocês viram? (perguntando ao público) 

 

O Mateus e o público respondem que foi o Doutor, que é levado preso.  

 

Seu Arquejo fica pendurado na torda, morto. Então é cantada a loa do Diabo para 

que o morto seja levado embora: 

 

Mineiro-pau, mineiro-pau 

desenrola o carretel 

 

AH HA-HA-HA-HÁ 

[risada do Diabo] 
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Figura 46 - O Diabo chega para levar Seu Arquejo 

 

O Diabo, ao chegar, já segura Seu Arquejo para levá-lo e começa a perguntar 

quem mais ele vai levar, pois quer levar consigo também as pessoas que não prestam, 

criança que é desobediente. Então, pergunta ao Mateo e ao público quem mais vai com 

ele, até que diz: 

 

  Mateus, tá pesaaaaaaaado, quem é que vai? 

No que o Mateo responde: 

 

Aí vai João da Cruz! 

 

O mamulengueiro bate forte com o pé, então o Diabo some.  

Ou seja, quando o Diabo diz que tem muita gente para levar, recorre-se a Jesus 

Cristo para que, então, o Diabo vá embora carregando somente o defunto.  

Apesar de ter a Morte e o Diabo, é uma passagem em que as crianças, assim como 

os adultos, interagem bastante. Riem, brincam e vibram com o sumiço do Diabo. Além 
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de ser uma passagem muito antiga, e por isso o Nova Geração e os mamulengos da 

Associação fazem questão de continuar brincando.  

Alguns mamulengueiros já não brincam passagens com o Diabo por uma questão 

religiosa. Edjane diz que essa questão começou a aparecer principalmente depois do 

aumento de igrejas neopentecostais e que alguns dizem ou perguntam se tem relação com 

feitiçaria e candomblé, ao que é respondido que não é, a gente só não tá matando o 

personagem que era brincado no terreiro antigamente, então, pra gente, o diabo é uma 

preservação do espetáculo de mamulengo tradicional. 

Um exemplo de brincadeira considerada pesada é a de Carolina, Goiaba e Angu.   

Na passagem, Goiaba, um boneco negro de olhos grandes, chega portando um 

facão, interrompe o mamulengo alegando que não pode continuar o mamulengo sem a 

presença de uma mulher bonita.  

Goiaba: Para! Se não tem mulher, não tem brincadeira!  

Mateus: Oxê! E vai parar por quê?  

Goiaba: Porque se não tem mulher, não tem brincadeira. Só brinca aqui se            

tiver mulher. 

  

É nesse momento que aparece Carolina, manipulada por um suporte de madeira, 

que tem longos cabelos pretos, pele clara e vestido bonito, é neta de Seu Angu e pergunta 

ao Mateus: 

 

Moço, por que você parou? Tava tão bonzinho... 

Goiaba: Mateus! Chegou uma aí! Óa pá lapa47"  

 

Carolina fica encantada com Goiaba, que a convida para dançar: 

 

Você dança comigo?  

Só se for um pouquinho..., responde Carolina. 

 

Mas Goiaba não respeita o "pouquinho" e quando Carolina quer parar de dançar, 

ele não a solta. Carolina bate em Goiaba e corre para chamar seu avô. Seu Angu então 

 
47 "Óa pá lapa" (olha pra lapa) é uma expressão que é usada para mostrar a alguém algo que é muito grande. 

Nesse caso, seria próximo a dizer que Carolina é uma "grande gostosa", boazuda.  
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aparece querendo saber quem agarrou sua neta, o público e o Mateo contam que foi 

Goiaba e Seu Angu vai atrás dele.  

Nesse momento começa uma discussão entre os dois, é uma das passagens onde 

durante a discussão Seu Angu agredia Goiaba com falas racistas e hoje os mamulengos 

do Museu não brincam mais. Há uma discussão entre os dois, mas sem racismo.  

Em dado momento, Goiaba confirma que agarrou Carolina e então ambos 

começam a brigar. Antigamente, nesse momento, a plateia dava dinheiro para que Angu 

ou Goiaba ganhassem e o outro acabasse morto. Dessa forma, o que arrecadasse mais 

dinheiro ficava vivo. Essa é outra passagem que não é mais encenada pela Nova Geração. 

Os dois brigam, Goiaba reconhece que errou e que não pode forçar nenhuma mulher a 

fazer nada, que é errado e, por fim, os dois saem juntos.  

Esta passagem é bastante representativa do movimento Nova Geração. A primeira 

vez em que o Mamulengo Nova Geração foi fazer apresentação na zona rural, aconteceu 

de não serem bem aceitos a princípio, por terem duas mulheres, Jacy e Edjane.  

Primeiro, tentaram tirar o instrumento do Mateus e assumir o lugar de Jacy no 

personagem48. Depois, no momento do embate entre Seu Angu e Goiaba, pagaram para 

que seu favorito ganhasse e o grupo alegou que tinha dado o mesmo valor para os dois e, 

por isso, os dois continuariam vivos - como fizeram.  

Há também a passagem do Simão, um boneco articulado que mexe os olhos e a 

boca, com Mané Pacaru e Quitéria, pais de Carolina. Quitéria, boneca manipulada por um 

suporte de madeira preso ao seu tronco, é um dos personagens mais famosos e muitos 

mamulengos terminam com ela dançando, sendo levada pelo mamulengueiro para a frente 

da torda e juntando-se ao público.  

 

 
48 Este episódio foi detalhado no capítulo 2.  



161 
 

 

Figura 47 - Quitéria 

 

Simão também é bastante famoso por ser um trabalhador preguiçoso e namorador 

e tem um dente de ouro. Seu nome completo é: Simão de Lima Condessa Fulô de Cravo 

Albuquerque PG Pau de Cangalho Pão Doce Querido das Meninas e Odiado das Véia Só 

o Menino que o Diga ha hái! Sua loa diz assim: 

 

Pego a enxada nas costas 

Mas no roçado eu num vou 

 

Nesta passagem, o coronel Mané Pacaru contrata Simão para tomar conta de 

Quitéria, sua esposa, pois ele precisará sair para fazer campanha político com intuito de 

se eleger.    

 

Simão, ói, num deixe dançar, num deixe sair de casa, passa o olho em Quitéria e 

Carolina, viu? 

 

Ao que Simão aceita o trabalho e a missão de cuidar da esposa e da filha de Mané 

Pacaru. 

 

 Pode deixar patrão, pode deixar comigo. 
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Entretanto, ao encontrar Quitéria, Simão diz para irem ao forró. Quitéria contesta, 

mas ele diz que é ordem do coronel: 

 

- Patroa, Coronel Manezinho mandou levar você pro forró 

- Pro forró? Manezinho tá doido? Eu nunca fui num forró, ôxente! 

- Ele me contratou para isso, agora a gente vai dançar aquele forrozinho danado. 

 

Os dois vão ao forró, Simão convence Quitéria a dançarem juntos ao dizer que foi 

ordem do coronel. Logo depois Mané Pacaru chega e entra na dança, terminando a cena 

com o forró. 

 

 

 

Figura 48 - Mestre Bel com Quitéria e Edjane como Mateus - Museu do Mamulengo (maio/2019) 

 

Por fim, a passagem que finaliza o espetáculo, dando sequência ao mamulengo do 

padrinho do Mamulengo Nova Geração, o mestre Zé de Vina, e alguns mamulengueiros 

de Glória do Goitá, é a dos caboclos de lança.  
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O caboclo de lança é um personagem do Maracatu Rural ou de Baque Solto. Há 

também o Maracatu Nação ou de Baque Virado, presente no litoral. Ambos estão ligados 

à religião afro, principalmente ao Xangô (como é conhecido o candomblé em 

Pernambuco).  

Durante o carnaval acontece o encontro de Maracatus de Baque Solto na cidade 

de Nazaré da Mata; em Recife tem os desfiles dos Maracatus de Baque Virado, muito 

semelhantes na questão da organização do evento com os desfiles das escolas de samba 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, e em Olinda o início oficial do carnaval é com a Noite 

dos Tambores Silenciosos, um festejo que teve início com as obrigações religiosas dos 

Maracatus de Olinda necessárias para protegê-los no período do carnaval.  

Os dois maracatus têm suas semelhanças, como a banda que dá o ritmo, a dança, 

personagens caracterizados e a relação com religiões de matriz afro. Entretanto, 

apresentam diferenças consideráveis na apresentação, ritmo, forma de dançar, 

personagens e caracterizações. No caso do Maracatu Rural, o principal personagem é o 

caboclo de lança, é feito por homens que em sua maioria trabalham na agricultura ou nos 

canaviais.   

Lembro-me de que quando morei em Carpina ao fim do período de colheita da 

cana de açúcar era comum sairmos correndo para o portão de casa quando ouvíamos o 

chocalho carregado pelos homens que fazem os caboclos. Eles corriam com o chocalho 

nas costas para ganharem resistência e aguentarem bem os períodos de festa, visto que 

dançam por horas e a roupa não é leve, pois além do chocalho, que é pesado, são cobertos 

com uma manta bordada com lantejoulas e miçangas, usam um chapéu de palha 

confeccionado com celofane colorido e carregam uma lança enfeitada com tiras de tecido.  

Era comum que houvesse conflito entre os grupos de Maracatu, encontravam-se e 

lutavam. Uma luta dançada. Até que surgiu um movimento para que não houvesse mais 

as lutas. Os que aderiam colocavam uma flor de cravo na boca.  

Apesar de ser uma manifestação cultural da Zona da Mata Pernambucana, o 

maracatu rural pernambucano é conhecido em todo o estado e o caboclo de lança é um 

dos ícones do carnaval.  

Nos últimos anos os mamulengos do Museu têm finalizado as apresentações com 

o personagem do Caboclo de Lança.  

 



164 
 

 

             Figura 49 - Boneco do Caboclo de Lança - (janeiro/2019) 

 

 

Segue a loa do Caboclo de Lança: 

 

Eu entrei de mar adentro               

Fui brigar com a maresia 

Eu entrei de mar adentro 

Fui brigar com a maresia 

 

Quando eu ia ela voltava 

Quando eu voltava, ela ia 

Quando eu ia ela voltava 

Quando eu voltava, ela ia 

hey iê hey iê-iá 

hey iê hey iê-iá 
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Eu vi perder  

Eu vi tombar 

Eu vi passar 

Eu vi perder  

Eu vi tombar 

Caboclo Barabá 

Caboclo Barabá 

 

Caboclo é filho de Eva 

Caboclo é filho de Adão 

Caboclo é filho de Eva 

Caboclo é filho de Adão 

Caboclo também é filho da Virgem da Conceição 

Caboclo também é filho da Virgem da Conceição 

hey iê hey iê-iá 

hey iê hey iê-iá 

 

 
 

Figura 50 Zé de Vina com o Caboclo de Lança, ao seu lado esquerdo Chico Simões com Quitéria ao final 

do Mamulengo em homenagem ao Mestre. IPHAN DF (agosto/2019) 
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Dura cerca de dez minutos de loas e improvisos cantados, onde cantam qual o 

fundamento da sua história, que no caso tem relação com as religiões de matriz afro, mas 

também mostram a influência católica ao dizerem que são também filhos de Adão e Eva, 

cantam para Jurema49, Iracema e para Nossa Senhora. 

  

Meu primeiro caboclo vamos pra Jurema 

Meu primeiro Caboclo 

Vamos pra Jurema 

Vou viver em paz com minha Cabocla de Pena 

Vou viver em paz com minha Cabocla de Pena  

 

É importante ressaltar que a mudança não se deu por uma questão de uma nova 

“moral” estabelecida ou de crítica e rechaço dos que não mudaram, mas por ser entendido 

que era necessário adaptar os versos para a realidade em que o mamulengo é apresentado 

hoje.  

Assim, podemos retomar, após a apresentação das loas, que o mamulengo 

apresentado se trata de uma forma de ritual, e como ritual, ele pode vir a representar uma 

ruptura. DaMatta diz que: 

Nesse sentido, o estudo dos rituais não seria um modo de procurar as essências 

de um momento especial e qualitativamente diferentes, mas uma maneira de 

estudar como os elementos triviais do mundo social podem ser deslocados e, 

assim, transformados em símbolos que, em certos contextos, permitem 

engendrar um momento especial ou extraordinário. (DAMATTA, 1997, p. 76). 

 

Como pudemos ver, o mamulengo tem dois níveis em que pode engendrar esse 

momento extraordinário, nos termos de DaMatta. No primeiro nível, trata-se de o 

mamulengo aparecer como uma forma ritualizada de personagens existentes no contexto 

rural da Zona da Mata Pernambucana. Representaria não apenas, no entanto, momentos 

corriqueiros, mas sim momentos em que a ordem social existente é modificada. O 

exemplo mais claro é o da passagem de Simão, Quitéria e Mané Pacaru. Mané Pacaru, 

um coronel, que havia pedido a Simão que impedisse que Quitéria saísse de casa, tem sua 

 
49 Jurema, na tradição religiosa, é uma árvore sagrada, presente no Nordeste. Era reverenciada pelos 

indígenas do sertão de Pernambuco e litorais de João Pessoa e do Rio Grande do Norte. Há rituais iniciáticos 

para o culto da Jurema e ela aparece com uma árvore sagrado em diferentes religiões.   
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confiança traída por Simão, que convida e leva Quitéria para dançar no forró. Porém a 

reação de Mané Pacaru ao ver Quitéria e Simão descumprindo suas ordens, em vez de ser 

de acabar com o momento e, talvez até ser violento com ambos, acaba por ser a de entrar 

na brincadeira e dançar o forró junto dos dois. Esta situação acaba por ser algo que seria 

impensável na realidade, especialmente pela diferença hierárquica e de poder que existe 

entre Coronel Mané Pacaru e Simão. 

Um segundo nível que este momento excepcional permite é o de contextualizar 

essas figuras do mundo rural e adaptá-las ao seu contexto social atual. Personagens de 

mamulengo podem ter passagens alteradas, com a retirada de violências ou expressões 

que sejam preconceituosas, por exemplo. Isto é, por sua vez, uma maneira de o 

mamulengueiro utilizar de sua brincadeira para passar valores ao público ou de reafirmar 

esses valores que não necessariamente encontram mais eco no mundo atual. DaMatta 

sintetiza esses processos no ritual ao dizer que: 

Como todo discurso simbólico, o ritual destaca certos aspectos da realidade. 

Um de seus elementos básicos é tornar certos aspectos do mundo social mais 

presente do que outros. De fato, pode-se dizer que sem tais destacamentos, que 

conduzem a descontinuidades e contrastes, o sentido do mundo seria perdido. 

O mundo ritual é, então, uma esfera de oposições e junções, de destacamentos 

e integrações, de saliências e inibições de elementos. É nesse processo que as 

“coisas do mundo” adquirem um sentido diferente e podem exprimir mais do 

que aquilo que exprimem no seu contexto normal. Em uma palavra, o universo 

do ritual é o mundo do efetivamente arbitrário e do puramente ideológico. [...] 

Minha posição é a de que o rito, como o mito, consegue colocar em close-up 

as coisas do mundo social.  (DAMATTA, 1997, p. 76-77). 

  

Assim, o mamulengo tem um poder ritual de exprimir uma visão de mundo e 

explicitar certos tipos de estruturas existentes, podendo vir a criticá-las. Se trataria, 

portanto, de um processo contínuo de reinvenção do mamulengo. 

Inclusive o processo de reinvenção do mamulengo faz parte da brincadeira que 

tem como elemento principal o improviso com o público. As passagens, como cantar para 

chamar os bonecos, quais os personagens e como eles se apresentam - seja em suas 

características físicas, seja em sua fala e com qual deles começa é tudo aprendido através 

da oralidade e da observação. O outro aprendizado que tem a ver com a postura das mãos, 

impostação da voz - velho, novo, homem, mulher, assustadora, encantadora... - é 

aprendido com a observação e a experimentação. É no fazer o mamulengo que se aprende. 

Como nos diz Mauss: 
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 [...] As técnicas do corpo podem se classificar em função de seu rendimento, 

dos resultados de um adestramento. O adestramento, como a montagem de uma 

máquina, é a busca, a aquisição de um rendimento. Aqui, é um rendimento 

humano. Essas técnicas são, portanto, as normas humanas do adestramento 

humano. Assim como fazemos com os animais, os homens as aplicaram 

voluntariamente a si mesmos e a seus filhos. [...] Numa certa medida, portanto, 

eu poderia comparar essas técnicas, elas mesmas e sua transmissão, a 

adestramentos, classificando-as por ordem de eficácia. (MAUSS, 2003, p. 

410).  

 

Sendo assim, ao mesmo tempo que essas técnicas aparecem como normas, elas 

nos são passadas por outros, havendo essa transmissão do saber. Conclui-se, segundo 

Mauss, que: 

 

[...] o ensino das técnicas seja essencial, podemos classificá-las em relação à 

natureza dessa educação e desse adestramento. (MAUSS, 2003, p. 411). 

 

O aprendizado de manusear o boneco acontece a partir da observação e da prática 

e demanda tempo. Assim como o da feitura dos bonecos, nesse caso com uso de 

instrumentos, como facas, lixas, pincéis... Este processo costuma ser ensinado em oficinas 

no Museu do Mamulengo e a prática permite desenvolver a habilidade de transformar 

mulungu em boneco.  

[...] O corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem. Ou, mais 

exatamente, sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural objeto 

técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo. 

Imediatamente, toda a imensa categoria daquilo que, em sociologia descritiva, 

eu classificava como "diversos" desaparece dessa rubrica e ganha forma e 

corpo: sabemos onde colocá-la.  

Antes das técnicas de instrumentos, há o conjunto de técnicas do corpo. 

(MAUSS, 2003, p. 407). 

 

Processo de feitura dos bonecos  

 



169 
 

 

Figura 51 - Bonecos de Mamulengo em primeiro plano e Edjane ao fundo - Jardim Botânico-RJ 

(janeiro/2019) 

 

O boneco é uma importante ligadura entre os diversos circuitos sociais do 

mamulengo, a saber: a rede de transmissão de saberes de mamulengueiro para 

mamulengueiro; sua eficácia como símbolo de patrimônio imaterial; a rede de 

consumidores de arte popular; a identificação e reconhecimento do público. 

Nesse sentido, o boneco é um poderoso agente imbuído de significados, mas 

que também agrega significado, não podendo ser pensado apenas em termos 

de definição das características de personagens, mas sim como provocador de 

uma reflexão sobre o mundo da arte, como um mundo de circulação de valores: 

(ALCURE, 2008, p. 23). 

 

 

Os bonecos começam a partir do desenho que tem o pedaço de mulungu 

disponível para ser esculpido. A depender do tamanho do tronco da madeira, se é mais ou 

menos arredondado, pontiagudo, cumprido ou achatado, é definido qual boneco será feito.  
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Depois, o pedaço de mulungu é cortado até que se apresente como um cubo 

retangular. Então se começa a esculpir a feição do boneco e traça-se com uma caneta a 

região dos olhos, nariz, boca e orelhas, que em seguidas são talhados com estilete.  

 

 

Figura 52 - Amolando o facão (junho/2017) 
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Figura 53 - Pedaços de mulungu para entalhe (junho/2017) 

 

 

Figura 54 - Entalhando e esculpindo a madeira (junho/2017) 
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Figura 55 - Desenhando o rosto na madeira (junho/2017) 

 

Figura 56 - Jacy perfurando a cabeça do boneco, onde poderá colocar o dedo para manipulá-lo 

(junho/2017) 
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Quando o rosto do boneco está definido, começa o processo de preparo que se dá 

pelas seguintes etapas: lixar a madeira; colocar massa em toda a cabeça do boneco; após 

a secagem da massa, lixa-se mais uma vez e então começa o processo de pintura. O 

mesmo processo é realizado para a feitura das mãos.  

 

 

Figura 57 - Cabeças entalhadas (junho/2017) 
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Figura 58 - Mestre Bila trabalhando o rosto dos bonecos (maio/2019) 

 

 

Figura 59 - A madeira de mulungu e as cabeças de mamulengo (maio/2019) 
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Figura 60 - Bel e Edjane confeccionando bonecos (maio/2019) 

 

 

 

Figura 61 - Cabeças de Diabo já prontas (maio/2019) 

 



176 
 

Cabeça e mãos prontas, pega-se o tecido já cortado e costurado como roupa para 

os bonecos e cola-se o que seria a gola do vestido do boneco no pescoço. As mãos são 

coladas em tubos PVC pequenos, que por sua vez são colados nas mangas do vestido, 

ficando escondidos e deixando visíveis somente as mãos.  

 

 

 

Figura 62 - Mestre Bel preparando os braços dos bonecos (maio/2019) 
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Figura 63 - Edjane (Mestre Titinha) montando o boneco (junho/2017) 

 

É interessante observar o processo de feitura dos bonecos, pois para além do 

processo em si, é possível observar a relação entre bonequeiros e bonecos e como ela vai 

acontecendo na medida em que o boneco vai surgindo.  

Eles olham, movem o boneco e então fazem a voz do boneco.  

Nas vezes em que observei Bel fazendo o boneco foi corriqueiro vê-lo parando 

para fazer a voz, manipular o boneco, como se estivesse conhecendo aquele ser nascendo 

e então, à medida que o boneco se apresentava para ele, seguia talhando os traços na 

madeira.  

Bel é um dos casos mais interessantes que já vi da diferença na postura, voz, feição 

quando está com o boneco. É um homem tímido, reservado e muito sério. É comum 

Edjane dizer para não se assustar com ele porque é só a cara de brabo mesmo. E logo se 

percebe que é uma pessoa mais fechada. Entretanto, é Bel pegar um boneco ou mesmo 

fazer um e fica mais comunicativo, a voz mais alta e aberta e brincando através do boneco.  

Cada mestre mamulengueiro tem o seu mamulengo, o que consiste em ter a sua 
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própria torda com seu baú de bonecos. Há nas tordas uma placa com o nome do mamulengo 

e do início (a primeira apresentação do mamulengo) e do nome do mestre. Podemos pensar, 

por analogia, que existe o mamulengueiro que inaugura, “nasce”, como mestre 

mamulengueiro, tendo como nome de batismo no universo do mamulengo o nome de seu 

próprio mamulengo.  

É como se assim como o mamulengueiro que nasce uma segunda vez, dessa vez 

como mamulengueiro, quando faz sua primeira apresentação dentro de sua barraca, o 

boneco também nasce duas vezes: a primeira como boneco, a segunda como mamulengo.  
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6. Pandemia e o mamulengo: nas tordas virtuais 

 

Neste capítulo tratarei da minha experiência em acompanhar a Associação no 

primeiro ano de pandemia via aplicativo de mensagens instantâneas com Edjane, páginas 

das redes sociais Facebook e Instagram do Museu do Mamulengo e YouTube. 

 Acredito ser importante deixar esse registro dada a atividade do Museu nesse 

período, ainda que com os desafios impostos em virtude da pandemia. Além desse 

aspecto, penso que também é importante por ser um momento de virada do Museu, no 

sentido já trazido aqui a partir de Bourdieu, durante o qual o Museu consegue se 

estabelecer enquanto instituição, e seus associados conseguem se fazer presentes em 

espaços de discussão sobre a manutenção, continuidade e pesquisa do Museu.  

 Foi um ano em que, apesar dos desafios, o Museu do Mamulengo se estabeleceu 

enquanto um espaço institucional e seus dirigentes articularam meios de dar continuidade 

às suas atividades. 

Depois da experiência no Museu, é possível entender o Museu do Mamulengo 

enquanto a casa de bonecos de mamulengo, além de ser uma espécie de segunda casa de 

bonequeiros e mamulengueiros que ali trabalham. Nesse sentido, como dar continuidade 

à feitura e venda dos bonecos, além das apresentações para manter este Museu-Casa? E 

aqui a ideia de Museu-Casa é a de Regina Abreu, trazida no início deste trabalho. 

Em março de 2020 surge o desafio de prosseguir com as atividades do Museu do 

Mamulengo, arcando com a manutenção dos bonecos, do mamulengo e dos bonequeiros 

e mamulengueiros da Associação durante a pandemia. Com esta, o Museu precisou fechar 

suas portas para a comunidade - incluindo os trabalhadores da Associação -, sendo assim 

um desafio, pois, como ser um espaço aberto para exposição, vivências, socialização, de 

vendas e de articulação, nessas condições? 

Havia projetos com prazos que precisavam acontecer, pagamentos importantes 

para serem recebidos em virtude de projetos aprovados e que acabaram paralisados pelo 

governo do Estado de Pernambuco. Os projetos acabaram sendo adiados por 120 dias por 

meio de decreto do Funcultura, o que trouxe insegurança em relação à verba, sobre se 

seria liberada ou não para a execução dos projetos já aprovados. 

Em um momento de urgências sociais a cultura acaba não sendo tratada como 

prioridade. Entretanto, quando falamos em cultura, estamos falando também de pessoas. 
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Como falado anteriormente, muitas vezes é enaltecida a arte final - boneco e mamulengo 

-, mas eles existem porque pessoas trabalham, aprendem, dedicam-se para que a arte 

esteja presente nas feiras, em Glória do Goitá, em eventos culturais. No final de 2019 a 

Associação estava finalizando o projeto "+ mamulengo, - Barbie"50 de Edjane com apoio 

da Funcultura/Fundarpe. O projeto ofereceu oficinas de bonecos e mamulengo a cerca de 

cem alunos e foi considerado um sucesso, pois alcançou um público que até então não 

conhecia ou não tinha contato com o mamulengo.  

Apesar dos cortes de verbas no setor da cultura no final do ano de 2019 pelo 

Governo Federal, a Associação estava com projetos aprovados também pelo 

Funcultura/Fundarpe a serem realizados no ano de 2020. Entre eles, os Projetos 

"Inventariando o Patrimônio: Criação, organização e difusão do acervo etnográfico 

permanente e documental do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá", "80 Anos de 

Mestre Zé de Vina, o derradeiro ato". Os projetos foram propostos pelos também 

produtores culturais Edjane, Gilvanildo e Pablo.  

Ter produtores culturais como Edjane, Gilvanildo e Pablo garantiu maior 

facilidade em acessar esses editais e ter projetos aprovados para a promoção de políticas 

culturais. Lima Filho e Abreu falam sobre essa vantagem ao falar dos antropólogos que 

recolhem dados e formulam dossiês para registro de bens culturais: 

 

[...] Pode-se falar em uma verdadeira corrida de pesquisadores, principalmente 

de antropólogos, que se sentiram estimulados a organizar dossiês de pesquisas 

sobre as manifestações culturais relacionadas aos grupos de seus interesses de 

pesquisa.  

Para que uma manifestação cultural concorra ao registro, é necessário um 

amplo dossiê com pesquisas consistentes, descrições detalhadas, e 

justificativas sobre as razões dos pedidos de registro. É evidente que, para esta 

atividade específica, os antropólogos reúnem os atributos necessários. O que 

vem ocorrendo é que antropólogos com maiores informações e condições 

materiais de realizar tais dossiês levam vantagem numa certa concorrência para 

definir quais bens culturais serão registrados e receberão o título de 

“patrimônios culturais do Brasil”. (LIMA FILHO e ABREU, 2007, p. 37-38). 

 

No caso do Museu do Mamulengo, eles conseguiram ter maior entrada nesse 

mundo, uma vez que conheciam o léxico e os processos de editais, mantendo os projetos 

em movimento, mesmo com a diminuição contínua de verbas para a cultura. 

 
50 Projeto Mais Mamulengo, Menos Barbie. 
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O Museu estava bastante articulado e com projetos importantes para desenvolver 

no decorrer do ano, além de estar mais presentes nas mídias, como rádio, televisão e 

canais no YouTube da região também.  

Março de 2020 foi um mês movimentado no Museu do Mamulengo. No dia 14 

foram comemorado os 80 anos do Mestre Zé de Vina com mamulengo no Museu.  

 

 

Figura 64 - D. Josefa e Zé de Vina - Imagem retirada da página do Museu do Mamulengo 

 

No mesmo dia foi eleita a nova diretoria da Associação, quando Edjane, que já 

demonstrava interesse em sair da presidência, foi sucedida pelo produtor cultural Pablo 

Dantas. Dessa forma a organização administrativa ficou da seguinte maneira, presidente: 

Pablo Dantas; vice-presidente: Genilda Félix; 1ª tesoureira: Jacilene Félix; 2ª tesoureira: 

Estefany Freitas; 1ª secretária: Edjane Lima; 2ª secretária: Tamires Nascimento51. 

Seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS, o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Glória do Goitá como 

medida de prevenção e controle da pandemia de covid-19, no dia 17 de março o Museu 

do Mamulengo interrompe as visitas e atividades que envolvem o público, mas avisa da 

continuidade da venda de bonecos em suas redes sociais.  

 
51 https://www.avozdavitoria.com/em-gloria-pablo-dantas-e-eleito-presidente-do-museu-do-

mamulengo/?fbclid=IwAR1hg3uCDxDdnibuThnPbLPIQvRqt-uGJdtS-wcFpSGivQAAA61znAH1eOA 

(Acesso em 18/10/2020). 
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Em maio de 2020 o Museu do Mamulengo já começa a participar de atividades 

online na Semana Nacional de Museus52, entre os dias 18 e 24; no mês de junho, Mestres 

Bel e Bila participaram do São João Virtual de Glória do Goitá, apresentando seus 

mamulengos; julho foi o mês em que Edjane participou do programa Conexão Cais, do 

Centro Cultural Cais do Sertão, que promove diálogos entre artistas e estudiosos. No mês 

de agosto aconteceram diversos eventos, cito aqui os em que o Museu do Mamulengo 

participou como convidado: no dia 2 de agosto Edjane participou do Curso Livre de 

Folclore e Cultura Popular promovido anualmente pelo Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular - CNFCP; dia 19 de agosto Pablo Dantas representou o Museu na 13ª 

Semana53 do Patrimônio Cultural de Pernambuco54, evento promovido pela Fundarpe e 

Secult/PE; no dia 29 do mesmo mês o Mamulengo Nova Geração participou da 

transmissão ao vivo via Facebook e Instagram em favor do Parque dos Mamulengos 

Gigantes de Surubim55.  

Destaco este calendário de atividades e encontros de que o Museu do Mamulengo 

participou para explicitar as relações estabelecidas com outros espaços museais e junto a 

outros grupos de expressões culturais. É bem verdade que em alguns eventos a presença 

do Museu do Mamulengo já era certa, como as atividades promovidas pelo Museu do 

Folclore.  

Internamente foi um período de organização para estratégias de continuidade de 

vendas e de manter a visibilidade do Museu, ainda que fechado para visitas. Pablo, além 

de ser historiador e produtor cultural, também é comunicador com relações estabelecidas 

em canais de notícias em Vitória de Santo Antão, cidade vizinha, tendo expertise em 

 
52 https://matacultural.blogspot.com/2020/05/confira-programacao-do-museu-
do.html?spref=fb&fbclid=IwAR0xNCPOX6VuCM_PDed1Z9KhDmPb6VkhH7MtrAXd7Cr59DOxeTWE20nKX
JE (Acesso em 18/10/2020). 
53https://matacultural.blogspot.com/2020/08/museu-do-mamulengo-participa-da-

13.html?spref=fb&fbclid=IwAR0XDQsz3UjukhJfWRWhZN6mVxngHeuqNZ9I6oNb667Mnb_5ZhSQ3h

dy0eU (Acesso em 18/10/2020). 
54 "O Museu do Mamulengo do Glória do Goitá, representado pelo seu Presidente, Pablo Dantas, vai 

participar do evento no dia 19 de agosto, às 16h. Na oportunidade, será discutido o trabalho realizado pela 

Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, as atividades oferecidas pelo 

Museu e sua importância na difusão do Mamulengo pelo Brasil, sobretudo, pela Zona da Mata 

pernambucana” (Texto publicado na página do Facebook do Museu do Mamulengo). 
55 "Hoje tem brincadeira de mamulengo” Hoje tem brincadeira de mamulengo com o grupo Nova Geração 

de Glória de Goitá-PE. Haverá duas apresentações.  A primeira será pelo Instagram do Parque e a segunda 

pela página do Facebook do museu do mamulengo de Glória de Goitá. Começa às 16 horas pelo Instagram 

e continua às 17 horas pelo Facebook. Mais informações na programação do Roda de Mamulengos 

Gigantes" (Texto publicado na página do Facebook do Parque dos Mamulengos Gigantes de Surubim e 

compartilhado na página do Facebook do Museu do Mamulengo no dia 29/08/2020). 
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divulgação, entrevistas online e decidiram, então, organizar a live do Museu do 

Mamulengo.  

A "Live Solidária"56 do Museu do Mamulengo aconteceu no dia 15 de agosto. A 

pandemia se estendeu para além do esperado, com projetos parados, vendas que 

diminuíram. A estratégia que os trabalhadores do Museu encontraram para manter seu 

funcionamento acabou sendo a de fazer apresentações de mamulengo ao vivo, via 

Facebook. 

 

 
Figura 65 - Live Solidária - Imagem de divulgação 

 

 

 

A imagem foi divulgada com o seguinte texto:  

 
 

LIVE SOLIDÁRIA - dia 15 de agosto, às 14h, aqui na página do Museu do 

Mamulengo. 

A Pandemia também pode ser solidária. E tem sido! Apesar de todo o problema 

que estamos passando, existe colaboração e afeto. A situação se agrava e não 

temos vergonha de pedir socorro, porque sabemos que temos amigos 

espalhados por todo o Brasil. No dia 14 de março, o Mestre Zé de Vina 

completou 80 anos e comemorou junto com a Associação Cultural dos 

 
56https://matacultural.blogspot.com/2020/08/live-solidaria-em-prol-do-mestre-ze-

de.html?spref=fb&fbclid=IwAR1hg3uCDxDdnibuThnPbLPIQvRqt-uGJdtS-

wcFpSGivQAAA61znAH1eOA. (Acesso em 18/10/2021). 
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Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá. Foi uma linda festa! Só não 

sabíamos - ninguém sabia - o perrengue que iríamos enfrentar pela frente. 

Diante disso, estamos realizando uma LIVE SOLIDÁRIA para arrecadar 

recursos. Toda e qualquer doação será muito bem-vinda! Depois da live, 

faremos uma prestação de contas pública em sinal de transparência e 

agradecimento. 

(...)  

Foto de Zé de Vina: Hans von Manteuffel/@hans_fotos. 

Foto do Museu: ASCOM da Prefeitura de Glória do Goitá. 

 

 

A Live Solidária teve duração de cerca de duas horas e meia, com apresentação 

de Pablo Dantas. O início foi com um forró arrasta-pé de Paulo dos Oito Baixos e em 

seguida começaram as brincadeiras de mamulengo com o Mamulengo Arte da Alegria de 

Mestre Bel, o Teatro História do Mamulengo de Mestre Bila, o Mamulengo Nova 

Geração de Mestra Titinha e, por fim, o Mamulengo Riso do Povo de Mestre Zé de Vina, 

que foi brincado por Mestre Bel junto com Zé de Vina, o qual ficou do lado de fora da 

barraca. Apesar de sua idade avançada e de ter uma saúde já debilitada, o velho mestre 

conseguiu brincar chamando os bonecos com suas loas.  

 

 

Figura 66 - Foto "Live Solidária" - Facebook Museu do Mamulengo 

 

No dia 29 de agosto também teve início o processo de reabertura do Museu, que 

foi lento e gradual. Inicialmente, se deu com visitas esporádicos e de poucas pessoas.  

Em 31 de agosto o Museu recebeu membros da Secretaria de Educação e Cultura 

de Glória do Goitá para uma live organizada pela própria Secretaria, nela conversou-se a 
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respeito das “ações do Museu do Mamulengo e a importância da brincadeira popular para 

a educação da nossa juventude”57.  

 

Setembro foi o mês de reabertura do Museu, após decisão conjunta com a 

Associação. Também começou a divulgação do 1° Fórum de Brinquedos, que teve apoio 

da Fundarpe, e do início do Mamulengo Flor do Mulungu, divulgado como o primeiro 

mamulengo formado somente por mulheres e com estreia no Fórum de Brinquedos.  

No dia 14 do mesmo mês foi divulgada, via página do Facebook da Associação, 

uma nota sobre as eleições daquele ano, declarando o posicionamento neutro em relação 

aos candidatos, ou seja, que a Associação não apoiava e nem estava em desacordo com 

qualquer um dos candidatos concorrendo à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Glória 

do Goitá.  

 

 

Figura 67 - Nota da Associação sobre as Eleições de 2020 

 

 
57 Informe em página do Museu do Mamulengo no Facebook no dia 31/08/20. 
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No dia 17 de setembro o Museu do Mamulengo reabriu para o público: 

 

Reabrimos o Museu! Que alegria! Nossos projetos, em breve, vão começar e 

as atividades, aos poucos, vão tomando conta do espaço. É óbvio, com todos 

os cuidados do mundo, respeitando o protocolo publicado pela Fundarpe. Viva 

o Mamulengo! 

#culturapopular #mamulengo #boneco #artesanato  

(Nota retirada de publicação na página do Museu do Mamulengo, no Facebook 

em 17 de setembro de 2020) 

 

A nota se deu em virtude da intenção de evitar atritos e conflitos com a Prefeitura, 

visto que já havia acontecido disputas anteriormente, como dito neste trabalho.  

Do dia 6 ao dia 9 do mês de outubro aconteceu o 1° Fórum de Brinquedos58. 

 

 

Figura 68 - Cartaz do 1º Forum de Brinquedos 

 

 O 1º FÓRUM DE BRINQUEDO promove o encontro de duas expressões 

culturais muito populares na Zona da Mata pernambucana: Cavalo Marinho e 

 
58http://miotvnoticias.com.br/gloria-do-goita-museu-do-mamulengo-realiza-o-1o-forum-de-

brinquedo/?fbclid=IwAR2d6yHzvxDRTDraBEkjDM7QLrRnADmZep2qjmLD2ZViAh8hV7ekRukT7yw 

(Acesso em 18/10/2021). 

https://matacultural.blogspot.com/2020/09/1forum-de-brinquedo-promove-um-

grande.html?spref=fb&fbclid=IwAR30VFaTlhLS21mrRlBfVEOjyY0SEd4H0A8rwOIXheTqGrN5R2w4

96f4XfA (Acesso em 18/10/2021). 
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Mamulengo. São brincadeiras que se aproximam, dialogam e lutam 

bravamente para se manterem vivas e atuantes. Esse grande encontro será feito 

no Museu do Mamulengo da Glória do Goitá e todos estão convidados para 

brincar e aprender com os nossos Mestres e Mestras. 

Apresentações dos brinquedos, oficinas e rodas de diálogo darão as cores ao 

evento. Teremos grandes mestres e mestras populares reunidos, 

compartilhando seus saberes durante os cinco dias de programação. Cavalo 

Marinho e Mamulengo destacam-se como importantes expressões populares 

da cidade da Glória do Goitá. Tradições seculares que permanecem vivas, seja 

resistindo, seja inovando seus folguedos. É uma excelente oportunidade para 

dar as mãos e fortalecer os laços, pois como diz o ditado: o cordeiro sacrificado 

morre, o amor morre, a ARTE não! (Texto em publicação na página do 

Facebook do Museu do Mamulengo). 

 
 

Este evento, com apoio da Funcultura/Fundarpe, foi aberto com um limite de 

público em virtude da pandemia. Acrescento toda a programação, pois acredito ser 

importante observar os eventos propostos, como os debates em torno da cultura popular, 

museus e afins. 

O evento proporcionou o encontro dos mamulengo com o Cavalo Marinho e além 

das apresentações e oficinas também aconteceram rodas de debate, como é possível ver 

na programação divulgada nas redes sociais do Museu do Mamulengo: 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

06 de outubro de 2020 

14h – Abertura 

14h30min – Exibição do documentário: O Mamulengo Mudou. 

15h – Roda de diálogo: 17 anos da Associação dos Mamulengueiros e Artesãos 

de Glória de Goitá. 

16h – Apresentação do Mamulengo Arte da Alegria do Mestre Bel. 

07 de outubro de 2020 

9h às 12h – Oficina de Cavalo Marinho (parte 1). 

14h – Roda de diálogo: Cavalo Marinho e Mamulengo - a relação entre os 

brinquedos.  

15h às 17h – Apresentação de Cavalo Marinho Tira Teima de Mestre Zé de 

Bibi. 

08 de outubro de 2020 

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (parte 1). 

14h – Roda de diálogo: Mulher pode brincar? A influência feminina no 

folguedo popular nordestino.  

15h às 17h – Apresentação do Mamulengo Flor do Mulungu com Mestra 

Titinha. 

09 de outubro de 2020 

9h às 12h – Oficina de Cavalo Marinho (parte 2). 

14h – Roda de Diálogo: Estratégias da Cultura Popular em tempos de 

Pandemia. Captação de recursos e outras possibilidades. 

15h às 17h – Apresentação de Cavalo Marinho com Mestra Nalva. 

10 de outubro de 2020 

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (parte 2). 

14h – Apresentação do Teatro História do Mamulengo com o Mestre Bila. 

15h – Fundação da Escola Pernambucana de Mamulengo Mestre Zé de Vina. 

15h30 – Encerramento com apresentação musical de Paulo dos Oito Baixos. 

FICHA TÉCNICA: 
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Coordenação Geral: Pablo Dantas. 

Produção Executiva: Edjane Lima. 

Coordenação de Programação: Rafael Setestrelo. 

Designer: Java Araújo. 

Intérprete de Libras: Janaina Maria. 

Produção fotográfica e audiovisual: Vinícius Dantas. 

 

 

No dia 8 de outubro aconteceu a estreia do Mamulengo Flor do Mulungu, brincado 

somente por mulheres da Associação, como podemos ver na imagem a seguir: 

 

 

Figura 69 - Roda de conversa durante 1º Forum de Brinquedos 

 

 No dia 10 de outubro foi fundada a Escola Pernambucana de Mamulengo Mestre 

Zé de Vina59 e contou com a presença do Museu do Mamulengo de Olinda.  

 

·  
Fundamos a Escola Pernambucana de Mamulengo Mestre Zé de Vina. Um 

marco na história do Brasil. Contamos com a presença ilustre de 'Seu' Pirrito, 

Mestre Zé de Bibi e muitos mestres e mestras da cultura popular 

pernambucana. Uma alegria sem fim. Viva! Em breve um lindo documentário 

sobre o 1º Fórum de Brinquedo.  (Texto em publicação na página do Museu do 

Mamulengo no Facebook, no dia 10/10/20). 

 
 

 
59https://matacultural.blogspot.com/2020/10/fundacao-da-escola-pernambucana-

de.html?spref=fb&fbclid=IwAR0xNCPOX6VuCM_PDed1Z9KhDmPb6VkhH7MtrAXd7Cr59DOxeTW

E20nKXJE (Acesso em 18/10/2021). 

https://www.avozdavitoria.com/artesaos-de-gloria-do-goita-fundam-escola-de-mamulengo-mestre-ze-de-

vina/?fbclid=IwAR0LB5K88bVmxCBY_lLyMjRiIKuEO3NoXpzP-WZ61N0s0xWx-dHkAW_Im2U 

(Acesso em 18/10/2021). 
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Figura 70 - Mestre Zé de Vina - Imagem retirada da página do Museu do Mamulengo 

 

Esse momento, que aconteceu durante o 1º Fórum de Brinquedos, foi transmitido 

via Facebook e foi importante tanto na fundação de uma nova geração do mamulengo, 

uma na qual há espaço para um grupo somente de mulheres, como para o estabelecimento 

do Museu do Mamulengo enquanto um espaço também de pesquisa.  

Já no dia 2 de novembro, começou a ser divulgado o 1º Feirão de Mamulengo60 

com o foco na comercialização dos bonecos de mamulengo, um dos pontos de trabalho 

do Museu. Os anúncios do Feirão seguiam com link do Google Drive para se acessar o 

catálogo de bonecos.  

 

CATÁLOGO ATUALIZADO 2.0 

https://drive.google.com/.../1rmqMyaoWK3z1KPxy.../view... 

Este ano de 2020 não tem sido fácil, né? Nós, que fazemos a Associação 

Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá (ACMAGG) e o 

Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, tivemos, assim como tantos outros 

coletivos artísticos, que buscar alternativas para continuarmos trabalhando. Por 

isso, agora, estamos realizando o 1º Feirão de Mamulengo, de 16 a 30 de 

 
60 https://miotvnoticias.com.br/gloria-do-goita-o-museu-do-mamulengo-agita-o-comercio-de-
artesanato-no-brasil/?fbclid=IwAR1LRpZBjNX5X8smBvG6-
FclrkA9D0j8pmnG9vs8YgCsnRORUcmp1ch1fdE(Acesso em 18/10/2021). 
https://matacultural.blogspot.com/2020/11/o-1-feirao-de-mamulengo-encerra-
com.html?spref=fb&fbclid=IwAR2PAIwkdStoMUM4gxYabvQ3CKqtcPx2Qzudlb0nzgSol7_dM0dJyDdJTIU 
(Acesso em 18/10/2021). 
 

about:blank
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novembro de 2020, com o objetivo de escoar a nossa produção de bonecos para 

todo o Brasil. 

São mais de 400 peças! Tudo com até 20% de DESCONTO! Todas elas feitas 

com a maestria e o carinho dos nossos artesãos e artesãs. Segue aqui, portanto, 

um CATÁLOGO das peças que você pode comprar pessoalmente ou 

encomendar através das nossas redes sociais. Por falar nestas, fiquem de olho, 

pois os mestres artesãos vão fazer uma série de vídeos falando sobre cada 

personagem e suas respectivas passagens dentro da brincadeira tradicional do 

Mamulengo. 

Vamos brincar! 

Pablo Dantas. 

Presidente da ACMAGG (Nota publicada na página do Museu do Mamulengo, 

no Facebook, no dia 10 de novembro de 2020) 
 

 

Além da venda dos bonecos que aconteceu ao longo de todo o mês, também teve 

a estreia do documentário do 1° Fórum de Brinquedo, que havia acontecido em outubro, 

e lives em que mestres Bila e Bel contaram algumas das histórias dos personagens do 

mamulengo, bem como uma de uma conversa com apresentação do Flor de Mulungu 

seguida de conversa com integrantes.  

O encerramento do Feirão de Mamulengo foi no dia 29 de novembro e foi 

comemorado como um sucesso pela Associação:  

 

Encerramos o 1º Feirão de Mamulengo. Foi um sucesso! Vendemos mais de 6 

mil reais em apenas 15 dias. Os artesãos e artesãs do Museu estão felizes! A 

produção não para! (Texto publicado na página do Museu do Mamulengo, no 

dia 30 de novembro de 2020) 

 

Nesse período de muitas encomendas de bonecos os bonequeiros trabalham por 

muitas horas, Edjane diz que fica mais tempo no Museu do que em casa, o que é uma 

realidade principalmente nesse período, dado que antes da pandemia aconteciam para a 

participação na Fenearte, Mercado Brasil, Festival de Inverno de Garanhuns, por 

exemplo.   

Em 3 de dezembro foi anunciado o início do Projeto "Inventariando o patrimônio: 

criação, organização e difusão do acervo etnográfico permanente e documental do Museu 

do Mamulengo de Glória do Goitá": 

 

 

É com muita alegria e entusiasmo que anunciamos o início de mais um 

projeto no Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. Com financiamento do 

FUNCULTURA/FUNDARPE, o atual projeto irá realizar o inventário 

(catalogação) do acervo do museu, e será desenvolvido em três dimensões 

distintas: criação do acervo documental, organização de seu acervo 

etnográfico permanente e criação de banco de dados. 

Visando a criação, identificação, organização, apreensão e difusão das 

informações individuais dos objetos, tem por objetivo possibilitar a 

valorização de uma parcela significativa da manifestação cultural presente no 
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Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, espaço que possui um grande 

valor social e fundamental para a constituição das memórias e histórias do 

Mamulengo em Pernambuco. 

Também serão ofertadas oficinas sobre: I) Inventário de Acervos 

Museológicos; II) Confecção de Bonecos de Mamulengos; e III) 

Manifestação Cultural do Mamulengo. 

É importante frisar o ineditismo do projeto em relação a esse bem cultural 

específico, que pode servir de modelo e estímulo para que outros grupos 

culturais organizem seu acervo. 

FICHA TÉCNICA: 

Gilvanildo Ferreira - Coordenador Geral. 

Edjane Lima - Coordenadora de Pesquisa. 

Marisa Rodrigues - Coordenadora Executiva. 

Cássio Raniere - Assistente de Pesquisa. 

Polly Cavalcanti - Assistente Executiva. 

 

Um Projeto de grande relevância que traz para o Museu do Mamulengo o processo 

de catalogação e registro de todo acervo do Museu e de pesquisas realizadas junto aos 

mamulengueiros e bonequeiros de Glória, especialmente os ligados à Associação Cultural 

de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá.  

Dessa forma, é possível perceber como o Museu do Mamulengo se reformulou, 

fortaleceu e se estabeleceu enquanto espaço de registro, conservação, manutenção, 

discussão, produção e divulgação do mamulengo feito por uma Nova Geração, sendo 

reconhecido enquanto instituição, ao mesmo tempo em que mantém seu caráter de ateliê 

e casa dos bonecos, associados, bonequeiros e mamulengueiros.  

 

Figura 71 Captura de tela divulgada na página do Museu do Mamulengo no Facebook e disponível no site 

museus.cultura.gov61 

 
61http://museus.cultura.gov.br/espaco/21205/?fbclid=IwAR1FDLnLYXek34klkS5qM5hoCJQrhYqCAkR

foRkwmdEDZoQuKe8SMtOl6co (Acesso em 01/11/2021). 
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A imagem acima foi divulgada na página do Museu do Mamulengo no dia 30 de 

dezembro de 2020 com a seguinte informação: 

 

Ganhamos o reconhecimento do MINISTÉRIO DO TURISMO através do 

Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM. O Museu do Mamulengo tem feito 

um grande trabalho para salvaguardar esta brincadeira popular, os mestres 

mamulengueiros e artesãos. Vamos continuar firmes em nossa missão! 

Agradecemos o apoio de todos que colaboram conosco! Avante! 

 

Em 2020 o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá é registrado no Instituto 

Brasileiro de Museus - IBRAM. A conquista aconteceu em virtude da organização da 

Associação para que o antigo Mercado Municipal de Glória fosse não somente a sede da 

Associação, mas um espaço aberto para mamulengueiros, bonequeiros, músicos, público, 

citadinos, visitantes de fora da cidade. Um espaço que funciona como ateliê, sede de 

reuniões e encontros de associados e familiares, de apresentações, oficinas e exposição 

permanente dos bonecos de antigos mestres que carregam em si a história do mamulengo 

de Glória.  

Neste ano de 2020 além do registro no IBRAM e da aprovação do projeto para 

registro dos bonecos, outro acontecimento significativo diante de todo o processo pelo 

qual passaram mamulengueiros e bonequeiros da Associação de Glória do Goitá, foi o 

início do Mamulengo Flor do Mulungu, mamulengo da Mestra Titinha formado somente 

por mulheres.  

Esses dois acontecimentos vão ao encontro do trabalho desenvolvido pela 

Associação nos últimos anos e são importantes a nível de reconhecimento e de 

legitimação do Museu e do mamulengo, assim como de Edjane enquanto mestre.  

 

6.1 Mamulengo Flor do Mulungu  
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Figura 72 Mamulengo Flor do Mulungu - Jacilene, Stefani com sua filha Íris no colo, Mestra Titinha com 

sua filha Yasmim, Jennefer e Genilda (Imagem da página do Museu do Mamulengo no Facebook) 

 

Em 8 de Outubro de 2020 é fundado o mamulengo Flor do Mulungu, tendo 

como Mestre Titinha, Jeneffer Maria Ferreira como contramestre, Stefani no ganzá 

e na zabumba e Genilda Felix como Mateus, enquanto canta e toca seu triângulo. 

 

Flor do Mulungu a gente já tinha um pensamento de formar porque eu 

faço  parte do Nova Geração e desde sua fundação já tinha mais 

mulheres no  brinquedo e a necessidade das mulheres da Associação que 

são bonequeiras e  mamulengueiras também participar de um grupo só 

com mulheres. A gente  sempre brincou assim na Associação, Nova 

Geração tem onze anos de  existência e toda vida foi uma mistura mais 

masculina que predominava dentro da barraca. Eu era contramestre do 

Mestre Bila e depois fiquei contramestre do Mestre Bel e com isso tinha 

a necessidade da gente fazer o espetáculo...  você fica muito fechado 

dentro da barraca quando tem um homem predominando dentro, 

então chegou o patamar que o Nova Geração eu fazia o  feminino e o Bel 

o masculino e Bel dominou até a voz feminina, ou seja, você  sem querer 

foi escanteado dentro da barraca, da torda de mamulengo e Bel é  meu 

esposo, mas mesmo assim eu sentia essa masculinidade tomando conta da  

brincadeira dentro da barraca e com isso eu disse a ele: eu vou fazer um 

grupo  porque a gente faz só com mulher, eu não quero homem. Eu 

disse: eu vou  tomar uma injica de homem dentro de barraca de 

mamulengo... por quê?  Porque eu acho que a mulher tem que estar onde 

ela quiser, então não tem que  ter vergonha pra brincar, não tem que ter 

vergonha pra tá lá na frente  apresentando ou tocando tudo. (Entrevista 

de Edjane a Pablo Dantas no âmbito do 1° Feirão de Mamulengo em 29 de 

novembro de 2020 via plataforma digital Facebook). 
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Assim, as categorias e formas de brincar os mamulengo são bastante fluidas e 

contextuais, as dinâmicas mudam com o tempo e de forma mais rápida, de acordo com a 

necessidade, como exigências específicas de tempo de apresentação, por exemplo, para 

que consigam financiamento a partir de editais, mas há sempre aspectos que 

permanecem. Desta maneira, não há um repasse de saber formal, senão a vivência, o 

aprendizado através da experiência para conhecer cada personagem, dominar suas 

histórias, músicas e passagens. 

Além do mais, alguns aspectos na dinâmica do grupo Flor do Mulungu evidenciam 

algumas mudanças, como a rotatividade das participantes, como disse Edjane: 

 

"A gente começou o Flor do Mulungu não era sabendo tudo certinho, a 

gente não vai acertar as melhores de carteirinha, então foi mais no ensaio… 

a Stefani se adequou mais no ganzá, a Genilda no triângulo e a Jace na 

zabumba, e depois a gente vai fazer esse mesclado, além da minha fala, 

que Stefani usa a zabumba, Genilda no triângulo e a gente revezar a 

brincadeira pra todas as cinco, com todas as cinco sabendo fazer tudo. 

Porque, se caso uma adoeça, a outra substitui." 

 

Stefani e Jennefer, as mais novas do grupo, falam do interesse em continuar com 

o mamulengo e repassá-lo para futuras novas gerações. Como diz Stefani: “a gente 

aprender cada vez mais e levar nosso mamulengo pra frente, né, pra outras cidades 

também conhecer, e passar pros nossos filhos também, eu tenho uma filha também, pra 

passar de geração em geração, pra essa cultura não se acabar”. 

Ah, muitos colegas conhecem mesmo é minha mãe, inclusive quando 

teve apresentação de mamulengo na escola, eu fui chamada e meu irmão 

também para ajudar nos preparativos, porque minha mãe é muito conhecida 

né? Mesmo antes de fazer o mamulengo só de mulheres ela era muito 

conhecida por ter  sido muito tempo presidente da Associação, aí é 

assim né, inclusive tem professoras minhas que ensinaram ela. (Entrevista 

de Edjane a Pablo Dantas  no âmbito do 1° Feirão de Mamulengo em 

29 de novembro de 2020 via  plataforma digital Facebook). 

 

Edjane conseguiu estabelecer-se como um dos principais nomes para a 

manutenção e continuidade do Museu do Mamulengo e da Associação Cultural de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá. 

É uma mudança considerável em relação à estruturação dos mamulengos. Aqui há 

de fato, a ideia de um grupo de mamulengo e não somente o mamulengueiro que contrata 

os músicos e tem algum ajudante atrás da torda. Há uma transição onde o mamulengo não 

é personificado no mestre, mas construído com músicos, a pessoa que representa o 
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Mateus, o mestre e o contramestre. 

As disputas, mudanças e tensões continuam presentes. Hoje é possível ver essas 

transformações claramente com a formação do Nova Geração e ainda a sobreposição de 

valores importantes que permanecem, como o aprendizado com um mestre 

mamulengueiro para ser reconhecido enquanto tal. 

 

Mesmo circulando em outras redes, que não as de sua localidade, Zé 

Lopes  tem consciência do significado do mamulengo, da necessidade do 

respaldo  local, e de sua definição como “teatro popular tradicional” — ou 

seja, ele tem  total domínio das convenções como definidas em Becker 

(1977b). Seu  processo de aprendizagem e legitimação como mestre 

mamulengueiro  enfrentou muitas resistências não apenas na região da 

Zona da Mata, mas  também fora dali. (...) Consciente da necessidade dessa 

legitimação, Zé Lopes  trata o seu processo de aprendizagem e seu o 

contato com mestres antigos,  quase como um atestado de seus alicerces 

“tradicionais”. (ALCURE, 2007, p.  196).  
 

Retorno a Bourdieu, ao que o autor falou a respeito da noção de habitus. A partir deste 

conceito, pode-se pensar que existe uma estrutura por detrás do mamulengo, e que esta gera 

diversos tipos de gostos. A partir dessas possibilidades de gostos dentro do habitus, aqueles 

que neste estão inseridos nesta estrutura reinterpretam o mamulengo de acordo com “seu 

gosto de classe”. Aqui entendo que, de acordo com a realidade na qual vivem esses novos 

mamulengueiros, que são pertencentes a uma nova geração, que têm mais capital simbólico 

nas discussões políticas e sociais da região em que vivem e levam isso para o “fazer o 

mamulengo”.  

Dessa maneira, a Nova Geração entende que temas controversos como falas hoje 

reconhecidas como racistas, machistas e LGBTfóbicas não possuem mais espaço nas loas e 

nas passagens trazidas pelos bonecos. Ao sustentarem essa posição de mudança no 

mamulengo, tentam se aproximar das gerações mais novas, dando repercussão a um novo 

olhar a respeito das relações sociais estabelecidas, e rompem paradigmas impostos, abrindo 

espaços para um novo entendimento do que é o mamulengo. Retomando Motta, a 

apresentação desse novo mamulengo e essa atualização da cultura popular a um novo tempo: 

 

En este sentido, el museo se ha convertido en poderosa herramienta de 

denuncia, fundamentando una especie de “gramática de la diversidad” y de 

derechos culturales para sus habitantes que luchan por el reconocimiento ante 

situaciones de falta de respeto social, degradación, violación o privación de 

sus derechos. Así, se puede entender la concepción del museo como locus para 

nuevas formas de producción de memorias, de recomposición de identidades 

colectivas y de demandas por reconocimiento. (MOTTA, 2018, p. 162). 
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Pensando em uma antropologia da mudança a partir de Bourdieu (2014) ao se criar 

uma nomeação oficial, cria-se um desvio e, portanto, um sujeito desviante e ao se criá-lo 

pode-se, inclusive, criar-se um grupo. As regras são estabelecidas a partir dos valores e 

interesses de quem as impõem, os que não concordam com as regras impostas não as 

seguem (desvios), criando uma maneira diferente de fazer o mamulengo (desviantes).  

No decorrer da análise dos dados registrados nos cadernos de campo, observei a 

categoria nativa “Nova Geração” de três formas: 

Inicialmente enquanto uma forma de se colocar como mamulengueiros no cenário 

do mamulengo de Glória do Goitá e nacional, ainda que com a presença de mulheres, o 

que foi se ampliando para a mudança de algumas passagens nas histórias desenvolvidas 

pelos bonecos. 

Em um segundo momento em que o Nova Geração torna-se um projeto com o 

nome "O Mamulengo Mudou", aprovado pela Fundarpe, o que gerou questionamentos de 

mamulengueiros da cidade e de pessoas de fora de Glória e até de Pernambuco, mas que 

conhecem bem o mamulengo e os mestres;  

Por fim, o Nova Geração enquanto movimento que, a partir de seu trabalho, da 

implementação de mudanças e sua organização, conseguiu se estabelecer através da 

Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá.  

Nesse processo estava junto o Museu do Mamulengo, que entre os anos de 2016 

e 2019 sofreu ameaças de ser transformado num Centro de Artesanato, teve seu espaço 

utilizado para realização de shows com público, banda e bebida sem que houvesse uma 

estrutura para preservação do acervo de bonecos que ali vivem e recebem os visitantes do 

Museu, sofreu ordem de despejo para que os associados deixassem o prédio junto com 

todo o material que lá estava.  

Toda uma sorte de conflitos ocasionados a nível burocrático pelo fato de o prédio 

pertencer à Prefeitura Municipal de Glória, mas ser gerenciado e mantido pela 

Associação. Entretanto a Associação não aceitou, manteve-se no prédio e conseguiu o 

registro do Museu do Mamulengo na Secretaria de Turismo através do IBRAM, o registro 

do Museu (número 9.73.18.0102). O que foi de extrema importância para a continuidade 

dos projetos elaborados pela Associação e de todas as atividades que acontecem no 

Museu.  

Foi a Associação, que tem à frente os que se denominam como a Nova Geração, 

que conseguiu transformar o Memorial do Mamulengo no Museu do Mamulengo, como 

já era conhecido e vivenciado, mas que passou a ser reconhecido institucionalmente. 
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6.1.1 Flor do Mulungu nos 144 anos de Glória 

 

No dia 8 de julho de 2021 tiveram início as lives em comemoração aos 144 anos 

de emancipação política da cidade de Glória. A emancipação política é quando o distrito 

de uma cidade se torna independente, a ponto de conseguir se autogerir, tornando-se uma 

nova cidade. Em 9 de julho de 1877 Glória do Goitá se emancipa da cidade de Paudalho. 

Desde então essa data é comemorada com festejos que duram cerca de três dias com culto 

de Ação de Graças, shows com músicos da região, além do mamulengo. 

Por causa das restrições em virtude da pandemia de covid-19, foi comemorado 

virtualmente por meio de lives transmitidas na página do Facebook da Prefeitura de 

Glória do Goitá nos dias 8, 9 e 10 de julho, tendo algumas apresentações de mamulengo, 

entre elas o do Mamulengo Flor do Mulungu, o Mamulengo Arte do Sorrir do Mestre 

Almir e o Mamulengo Teatro Riso. O Flor do Mulungu abriu o evento no primeiro dia de 

lives com uma apresentação de seu mamulengo.  

Trago trechos da apresentação transmitida online62 por serem bastante 

representativas sobre a atualização da brincadeira, o estabelecimento da Nova Geração 

com o mamulengo só de mulheres. Outro aspecto interessante foi ter o Nova Geração 

abrindo um evento da prefeitura, uma vez que quando iniciei a pesquisa de campo pude 

observar uma situação de tensão e que, no decorrer dos últimos anos, como foi 

demonstrado, passou a ter uma relação de reconhecimento da Associação.  

Apesar de ser uma apresentação feita por rede social, devido à pandemia, havia 

pessoas no recinto onde foi feita a live, como outros artistas que se apresentariam depois, 

o que fez com que além do público virtual, também houvesse um público presente na 

apresentação interagindo com os mamulengos. Por fim, os improvisos e adaptações 

trazendo questões atuais, como a pandemia de covid-19, vacinação e outras que serão 

detalhados aqui. 

O Mamulengo Flor do Mulungu se apresentou com Mestre Titinha na torda, com 

Jennefer como contramestre, Stefani no ganzá, Genilda no triângulo e Jacilene como 

Mateus. A apresentação começou com a já citada reza “Ô pai, filho, Espírito Santo olê lê 

[...]”63 e então Caroca, ainda por detrás da torda, começa a chamar o Mateus. 

 
62 O vídeo completo da apresentação pode ser encontrado em 

https://www.youtube.com/watch?v=5YO5M8ae5Y0, acesso em 20/11/2021. 
63 Esta passagem, como outras que serão suprimidas aqui, já foram citadas no capítulo 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YO5M8ae5Y0
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Caroca: O minha filha, você tá fazendo o que aqui? 

Mateus: Rapaz, estou participando dos 144 anos da nossa cidade de Glória do 

Goitá, da emancipação. 

Caroca: Eu tava passando distante, disseram que ia ter uma live, uma live de 

mamulengo, eu disse “vou ter que chegar lá”, eu disse tô chegando, tô chegando, chamei 

a Nega Véia. Nega véia tava dando de mamar aos menino, aí eu disse que eu vou me 

embora que vou fazer a abertura. Caroca para Mateus: Eu tô chegando, minha fia!  

Mateus: Venha simbora. 

 

[música de abertura] 

 

[início da música de Caroca] 

 

Caroca: Eita bixiga lixa64! 

Mateus: Opa! Caroca pra dormir é  mais caro! 

Caroca: É não, minha filha, que quando nego véio chegou aqui módi com a bixiga 

lixa, só de dizer que a gente tá chegando em 144 anos de emancipação, me dá uma agonia 

e eu vou descendo, descendo… [Caroca cai] 

Mateus: 144 anos é muita história… 

Caroca: É muita história minha filha… e Glória hoje vive o desenvolvimento 

total. 

Mateus: Com certeza… 

Caroca: É avanço em todo canto, é na saúde, na educação, é na infraestrutura, 

né Mateus? 

Mateus: Graças a Deus! é um avanço danado…  

Caroca: Que não venha só mais 144 mas um milhão de anos de Glória, né? 

Mateus: Verdade 

Caroca: Ôu, minha filha deixa eu ver a nega velha. Nega véia tava em casa com 

uma tuia65 de menino fazendo café e era menino mamando e era menino bebendo água e 

era menino no chão e era menino em todo canto, no teto, no telhado, na cama. 

 
64 Gíria comum em algumas cidades do Nordeste, significando algo que pode ser muito ruim ou, neste 

caso, indicar agitação, euforia. 
65 “Tuia de meninos” é o mesmo que dizer muitos meninos. 
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Mateus: Rapaz, isso não é tempo de tá fazendo tanto menino não, visse?  

 

Neste trecho, Mateus fala para Caroca que não é momento de ter muitos filhos, 

em virtude da atual crise econômica que o país passa, por conta da questão política e da 

pandemia. 

 

Caroca: Meu Deus do céu! Era tanta da agonia no meio do mundo..., mas eu vou 

chamar a nega véia. 

Mateus: Chama ela aí para gente brincar um pouquinho aqui, ela tem que 

participar também né?  

Caroca: Ô Catirina véia! 

Catirina: Que foi, nego véio? Eu tô dando de mamá pros menino! 

Caroca: Ô minha velha venha simbora comemorar os 144 anos de emancipação 

política do nosso município, né, Mateus? 

 Mateus: Verdade! Da nossa querida Glória... 

Catirina: E tem festa, tem? 

Mateus: Tem sim, tem festa sim! Com certeza! 

Catirina: Então já tô chegando! 

Mateus: Venha simbora ô Catirina! 

Caroca: Eitcha, minha nega veia! Ô Mateus, eu vou chamar a nega véia pra 

gente ir dançar. Ainda hoje vai ter Heleno Fragoso66, né? 

Mateus: Vai ter os violeiros... 

Caroca: Ainda tem um forrozinho com Valdir e, e, e com Vaid, vaid... 

Mateus: o Vai D’Blazer67  

Caroca: Eu vou de burro! 

 

Nesse momento, Caroca brinca com a festa de emancipação de Glória do Goitá e 

suas atrações, dizendo que é algo imperdível e que ele e Catirina não podem perder. Eles 

brincam inclusive com o nome do grupo musical, fingindo não conseguir falar o nome do 

grupo, chamando de Valdir, Vaid... Vaidi. Mateus ajuda Caroca e diz o nome do grupo: 

 
66 Poeta e violeiro de Glória do Goitá. 
67 Grupo musical local. 
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Vai D’Blazer. No entanto, Caroca brinca com esse nome, e diz que vai de burro pra festa, 

e não de Blazer68. 

 

Mateus: Oxente! Tu vai de burro? Tu chegou de burro foi?  

Caroca: E apôis, minha filha! Agricultor tem que ser assim, eu num cavalo e quem 

tem mais um dinheirinho vai no burro! 

Mateus: É... tá valendo. 

Caroca: A gasolina está tão cara, meu filho, que é melhor dar capim e água boa 

ao burro. 

 

Neste momento, Caroca fala sobre o fato de ser agricultor e comenta a alta de 

preços dos combustíveis.  

 

Mateus: É verdade... Inteligência pura a sua, viu?  

Caroca: É, todo dia um aumento de combustível e eu dando um combustível ao 

meu burro, tome água, tome capim, tome água, tome capim...  

Mateus: E além do mais, natural né? 

Caroca: E cuidando dele né, viu, Mateus? 

Mateus:  Tem que cuidar, não pode maltratar  

Caroca: Eu ajeito meu burrinho bem direitinho. Todo dia dou uma olhada nele, 

examino ele, quando chega a época da vacina eu dou a vacina também nele… não é só 

em boi, né? Tem que cuidar do bichinho também... Ô, Mateus, bora simbora?  

 

Esse trecho traz a discussão sobre o cuidado com os animais. Os burros, em geral, 

são animais que muitas vezes são maltratados, sofrendo abuso e trabalhando 

excessivamente. Caroca traz essa questão e afirma que os burros também precisam ser 

bem cuidados, que merecem ser alimentados, assim como tomar as vacinas, que não é 

algo que só os bois – fonte de renda dos pecuaristas da região – merecem. Ao falar isso, 

também acaba por estabelecer relação com a campanha de vacinação da covid-19, pois 

se vacinam até os animais, a vacinação humana é tão importante quanto. 

 

Mateus: Bora que daqui a pouco o negócio esquenta. 

 
68 Chevrolet Blazer é um automóvel que tem uso bastante difundido no interior. 
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Caroca: Eu vou vir para dançar um forrozinho, um forrozinho, um forrozinho 

com a minha nega velha. 

Mateus: Olha tu com muito cuidado nessa tua mulher que tem muito marmanjo 

por aqui, viu?  

Caroca: Quem, minha filha? 

Mateus: Oxe, aqui é o que não falta. Tem um monte aí, ó, olha para frente! 

 

[Caroca olha o público fazendo “Hum, hum...”] 

 

[...] 

 

Caroca: Mas tem um pior de tudinho, tudinho, tudinho aí, que é um tal de Ivan. 

Já se casou umas 10 vezes. 

Mateus: Já... 

Caroca: Paga mais pensão de que o que recebe  

Mateus: Esse aí é namorador que só a peste viu?  

Caroca: Pense, pense num empregado para dar dor de cabeça.  

Mateus: É da minha família, mas eu não puxei ele não. 

Caroca: Óia, diz que ele trabalha o mês todinho de motorista, mas se não ganhar 

o extra ele não come. 

 Mateus: Eita gota serena69… 

Caroca: Porque o resto é todinho de pensão 

 

Caroca e Mateus começam a fazer troça de alguém da plateia chamado Ivan, que 

seria um homem mulherengo e que tem tantos filhos que gasta todo o salário com pensão 

alimentícia a eles, não tendo sequer dinheiro para se alimentar. Serve tanto como uma 

brincadeira como uma chamada de atenção ao público e a Ivan, para que tenham juízo e 

não tenham tantos filhos a ponto de viver trabalhando para pagar pensão aos filhos. 

Também é uma reafirmação de que quem tem filho deve pagar as pensões alimentícias, 

sob pena de ser preso.  

 

Mateus: Eita peste… tá puxado viu Ivan? 

 
69 “Gota serena” indica exagero, intensidade, e pode ser positiva ou não. 
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Caroca: Mas não diz nada não a ele não.  

Mateus: Não, não vou dizer nada não. Ele nem escutou. 

Caroca: ô Mateus, vou-me embora... 

 

Neste trecho, que complementa o anterior, há a dimensão do riso em que Caroca 

e Mateus falaram tudo sobre Ivan, e que todo o público já sabe de sua história, mas fingem 

que não falaram nada pra ninguém sobre ele. Mateus inclusive diz que ele nem ouviu 

nada, não viu a brincadeira. 

  

[música de saída de Caroca e Catirina] 

 [música de entrada de Cumpadi Caso Sério] 

 

Caso Sério: o Mateus, mentirosa! 

Mateus: Mas vai pra lá, menino! Eu te conheço, coisa? 

 

[Caso Sério começa a tossir e espirrar] 

 

Mateus: Vai pra lá, com esse covid pra lá! Vai pra lá! Misericórdia! Cadê tua 

máscara? 

 

Nessa passagem, o Mateus começa brigando com Cumpadi Caso Sério, que fica 

tossindo e espirrando sem máscara perto dele. A questão da pandemia reaparece no 

mamulengo, tornando-se foco da passagem com Caso Sério. 

 

[Caso Sério espirra novamente] 

 

Mateus: Mas pronto! 

Caso Sério: Eita danaaaado. 

Mateus: Esse tá contaminado até o fio de cabelo! 

Caso Sério: Ô Mateus... Já tomei minha vacina aqui, Mateus! 

 

Novamente aparece a questão da campanha de vacinação contra a covid-19, com 

Cumpadi Caso Sério inclusive afirmando que tomou a vacina – mesmo sendo um boneco 
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– incentivando esta campanha. No entanto, ele usa a o fato de já ter tomado a vacina para 

não usar máscara.  

 

Mateus: Mas nem por isso que você tá totalmente imune, não viu?  

Caso Sério: Mas você sabe quantos anos eu tenho? 

Mateus: Não. 

Caso Sério: Eu tenho 40 anos, chegou na minha vez. 

 

Mateus reafirma o uso de máscaras mesmo estando vacinados, uma vez que ainda 

podem disseminar o vírus ou ficarem doentes. Então Cumpadi Caso Sério comenta sobre 

a sua idade, dizendo que chegou sua vez de se vacinar. Nessa altura a campanha de 

vacinação estava em idade decrescente, com a prefeitura chamando os habitantes com 40 

anos para se vacinarem. Desta maneira, ele interliga o mamulengo com a campanha 

institucional, publicizando a vacinação de pessoas com 40 anos naquele momento. 

 

Mateus: Hummm, muito bem, parabéns para você! 

 Caso Sério: Já tomei a minha vacina! 

Mateus: Mas é bom mesmo assim usar máscara, né?  

Caso Sério: Ô minha filha 

Mateus: Diga 

Caso Sério: Esse nariz aqui… 

Mateus: Hum. 

Caso Sério:  Já tá remediado para covid. 

Mateus Sério: Apôi tá70… 

Caso Sério: Como ele é fininho e pequenininho. 

Mateus: Ah é afilado demais, fininho... [deboche]. 

Caso Sério: Ele é um poço de covid. 

Mateus: E apoi, dá pra se ver, parece mais um sugador! 

 

Aqui, Caroca brinca com suas características físicas, sendo irônico ao falar que 

seu nariz seria fino e pequeno e apontando-o ao Mateus. Mateus responde ao deboche de 

Caroca, falando o quanto ele é fino e concordando. Então Caroca brinca e diz que o nariz 

 
70 Expressão que indica dúvida do que está ouvindo. 
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é um poço fundo de covid, de tão grande, fazendo com que Mateus debochasse disso, ao 

dizer que dá para ver o tamanho de seu nariz, que parece mais um sugador. Depois disso, 

mais diálogos ocorrem e então começa a música da Chibana. 

 

[...] 

 

[Música da Chibana] 

 

[entra a Chibana] 

 

Cumpadi Caso Sério não consegue encontrar a Chibana, sendo apontado a todo 

momento pelo Mateus, com Chibana sempre se esquivando ou Caso Sério olhando para 

o lado errado. Isso irrita o Mateus, que então segura Caso Sério. 

 

[Mateus mostra onde está Chibana a Caso Sério e o segura pelo pescoço na direção 

da Cobra] 

 

Mateus: Olha, deixa eu pegar no teu pesssscoço… olha o bicho ali!  

Caso Sério: Olha a violência com os bonecos! Eu vou chamar, vou chamar o 

patrimônio, viu, dos mamulengos... 

Mateus: Ô bicho ali, rapaz!  

 

Mateus segura Cumpadi Caso Sério pelo pescoço, que se incomoda e começa a 

brigar, falando sobre violência. Porém o jogo cômico da passagem acaba por ser que 

Cumpadi Caso Sério, em vez de chamar a polícia, chama o “Patrimônio”. Uma vez que o 

mamulengo é patrimônio imaterial pelo IPHAN, ele clama e pede intervenção do 

patrimônio para que o defenda das mãos do Mateus.  

Posteriormente, a passagem continua com o Cumpadi Caso Sério tentando domar 

a Chibana e falhando, sendo devorado por ela. Então, toca-se novamente a música da 

Chibana, “ô cobra verde, não me morda, eu não trouxe curador” ... Então surge Ritinha 

do bole-bole por detrás da torda: 
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Ritinha: Ô Mateus... Ai! eu tô aqui me emperiquitando71 toda, minha filha... 

Mateus: Hum... 

Ritinha: Sabe quem é que tá chegando? 

Mateus: Sei não. 

Ritinha: Eu sou Ritinha do bole-bole de todos e todas. 

Mateus: É não... 

Ritinha: Tô chegando! 

Mateus: Pois vem timbora, bonita! 

 

[música que chama Ritinha]: 

 

Ô viuva, viuvinha 

Tira o lenço do pescoço 

Vai chorar por seu marido  

Que morreu menino moço 

 

Ritinha: Ô Mateus! 

Mateus: Oi... Tira o cabelo da cara pra o povo vê tua cara, mulher 

Ritinha: Tá com inveja, é?  

Mateus: Não, não, não… O teu é cacheado e o meu também é! 

Ritinha: Ô Mateus, eu não posso aparecer muito, senão esses homens vão tudo se 

encantar... 

Mateus: E apôi… 

Ritinha: Ai! Como eu sou linda! Ô Mateus…  

Mateus: Diga! 

Ritinha: Te perguntar uma coisa…  

Mateus: Pergunte 

Ritinha: Tem algum macho solteiro aí? 

Mateus: Rapaz… eu não sei não. Não conheço o pessoal daqui não.  

Ritinha: Eu nem quero um homem, minha filha. Eu quero um macho mesmo. 

Mateus: Ah… não é homem não, é macho.  

 
71 “Emperiquitar-se” é gíria para se arrumar, se maquilar, toda sorte de procedimento estético. 
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Ritinha: Ô minha filha… eu já me casei mais de cento e quatorze vezes, tô doida 

pra casar o cento e quinze. 

Mateus: Tá com a derrota! Isso tudinho, mulher?! 

Ritinha: Ô minha filha, eu não sou viúva? 

Mateus: Mas esse homem tudinho que casou contigo tá tudo morto, é?  

Ritinha: Oxe, minha filha… casei cento e quinze vezes… quase que me lascava, 

mas terminei lascando eles. 

Mateus: Mas rapaz, tu matasse cento e dezesseis, cento e quatorze homens? 

Ritinha: Cento e quatorze, Mateus. Não aumenta mais dois não…  

Mateus: Que muléstia dos cachorros72 é essa, hein? 

Ritinha: Os bichin não aguentou, né? A moça bonita… quando via meu 

encantamento...puuuf! [Ritinha cai como que desmaiada] 

Mateus: Morria…  

Ritinha: Ô Mateus…  

Mateus: Diga!  

Ritinha: Eu perdi uns cinco marido... 

Mateus: Hum 

Ritinha: Tudo na cama! 

Mateus: Huuuuuummmm 

Ritinha: Os bichinho não aguentava mais nada. [aumenta a voz, falando com 

Mateus, mas direcionando ao público] Ô minha filha, não tem nenhum solteiro aí, não? 

Macho, não? 

Mateus: Não sei… [olhando para o público] 

Ritinha: Ô Mateus…  

Mateus: Oi. 

Ritinha: Ninguém?  

Mateus: Rapaz… é que eu não conheço o pessoal 

 

[Mulher na plateia grita: Tem Léo] 

 

Mateus: Eita gota!  

Ritinha: Como é a história? 

 
72 “Muléstia dos cachorros” é uma gíria que indica que uma pessoa está atentada, intensa, elétrica. 
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Mateus: Léo!  

Ritinha: Ganha muito pouco, quero não!  

Mateus: Eita!  

 

[Som de risadas e falatório na plateia]  

 

Ritinha: Ô minha fia, tem um tal de Anderson de som e empresário de carro de 

som…  

Mateus: Tem, tem…  

Ritinha: Músico, ainda tem uma banda! Dá todinha pra me quebrar 

Mateus: Pronto! Se tu não quebrar ele, dessa vez ele te quebra!  

Ritinha: Ô minha filha! 

Mateus: Oi! 

Ritinha: Anderson é solteiro? 

Mateus: Rapaz, não é não...  

Ritinha: Mai é macho! Que eu to atrás de macho, minha fia... E aí? 

Mateus: E aí que eu não sei se a mulé dele vai querer dividir ele. 

Ritinha: Cadê o cabra? 

Mateus: O cabra eu não sei onde tá não…  

Ritinha: Ô Aaaanderson 

 

[Alguém da plateia diz que ele está no carro]  

 

Ritinha: Meu fi já correu pro carro… presta não, Mateus… Já vi que não é 

macho!  

Mateus: Correu da parada.  

Ritinha: Meu deus do céu…  

 

[Plateia fala o nome de alguém] 

 

Ritinha: Ô Necrepto….  [nome que foi sugerido] 

 

[o homem responde para dizer que está ali] 
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Ritinha: Você não quer casar comigo não, meu fi? 

 

[Necrepto, da plateia, pergunta: Tem dinheiro?] 

 

Ritinha: Meu fi, dez aposentadorias que eu consegui com INSS73  

Mateus: Eita gota! Também… depois de matar ... 

Ritinha: Você vai viver de pão e água fresca 

Mateus: Eita! 

Ritinha: Agora tem um problema, viu? Que depois do covid você não vai aguentar 

nem o sopro da véia… E aí, encara? Quer ser o meu cento e quinze? 

 

Novamente aparecem questões atuais, como a previdência do INSS, brincando 

com o valor baixo da pensão. Ela afirma que mesmo com as dez aposentadorias que 

recebe, Necrepto viveria a pão e água fresca, pois mesmo com essas pensões, não seria 

muito o que ela poderia oferecer a ele. Ao mesmo tempo, Ritinha brinca com o fato de 

que Necrepto aparentemente teve covid-19 e, assim, não aguentaria uma noite com ela, 

provocando-o. 

 

[som de risadas na plateia] 

 

Mateus: Olha, ela já matou cento e quatorze! Cuidado pra não ser o cento e 

quinze, vi? 

 

[Necrepto: Ave Maria! deixa pra lá….] 

 

Mateus: Passou a vez, passou a vez…  

Ritinha: Eu ganho mais de que Vânia! Vânia não vai ficar com ciúme não… eu 

vou lhe sustentar e sustentar ela! Ói! Veja bem, Vânia é loira, eu sou morena! 

Mateus: Pronto! Dá pras duas: a loira e a morena! 

 
73 INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável pelo pagamento da Previdência Social, 

aposentadorias, pensões por morte e invalidez. No caso aqui, Ritinha do Bole-Bole teria dez pensões de 

aposentadoria deixada pelos falecidos maridos. 
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Ritinha: Como você é cantor, dá pra você fazer ó [mexe-se como se estivesse 

cantando e dançando] as vozes: uma loira e uma morena74. E aí? Vai encarar a véinha? 

 

[som da plateia inaudível] 

 

Ritinha: Não meu filho… a covid lhe lascou… ô Mateus! Já vi que aqui não sai 

nada…  

Mateus: Não! Os home daqui é tudo comprometido.  

Ritinha: O negócio tá tudo ruim…  

Mateus: Tá! 

Ritinha: Ô Mateus! Vamo cantar uma música que eu sempre gosto que me 

apresenta? É uma música que me encanta75. 

Mateus: Bora!  

Ritinha: Como se fosse um coquinho76, né? Vamo simbora! 

 

[Ritinha começa a cantar] 

 

Ô viúva, viuvinha 

Tira o lenço do pescoço [2x] 

 

Vai chorar por seu marido  

que morreu no tempo de moço [2x] 

 

Ritinha: Ô Mateus, eu vou cantar agora uma homenagem aos véi, né? 

 

[Ritinha começa a cantar] 

 

 
74 É uma brincadeira que Ritinha faz com o fato que muitos grupos musicais têm cantores acompanhados 

de duas bailarinas, uma loira e uma morena, como foi o caso do grupo “É o Tchan” nos anos 90 e 2000. 
75 “Encantar”, neste caso, é um jogo de palavras entre ficar encantada, de adorar a música, assim como de 

ser encantada, de ser trazida à vida. Pesquisando a relação do mamulengo com religiões de matrizes africana 

e indígena, Ritinha do bole-bole também seria uma entidade de uma religião chamada Jurema Sagrada. Em 

vários momentos aparecem possíveis relações entre bonecos e entidades, algo que já havia sido observado 

também por Adriana Alcure, como no caso do Caboclo de Lança – personagem em que essa relação fica 

mais evidente.  
76 “Coquinho” faz menção ao coco de roda, estilo musical presente em Pernambuco e outras regiões do 

Nordeste brasileiro. 
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Os velhos de hoje em dia  

Lembra do tempo de moço  

As mocinha de hoje em dia  

Gosta muito de acocho77  

 

Oi, oi! 

 

Vai chorar por teu marido  

Que morreu no tempo de moço  

A terra comeu a carne,  

Depois vai roer o osso  

 

Ô dá de lá, que eu dou de cá  

Quem morreu que acabou-se [2x] 

 

Ritinha: Ô Necrepto! Quer entrar nessa onda do “viúva, viuvinha” não, meu fi? 

 

[Necrepto, da platéia, grita que não]  

 

Ritinha: Pois então eu vou m’embora…  

Mateus: Ó! Anderson chegou!  

Ritinha: Oxen! Depois que eu disse que o cabra tava fraco, se levantou na hora 

quando eu cantei que quem morreu que se acabou, né Mateus? 

Mateus: Foi…  

Ritinha: Mas a nêga já vai embora agora. Eu vou agora me forrozar toda pra ver 

Valdir e os outros, né? E Heleno Fragoso na viola… tin tin tin [imitando o som da viola 

tocando] Agora eu vou embora!!!  

 

Nesse trecho, aparece outra vez uma maneira com o qual o mamulengo interage 

com o público, referenciando artistas que se apresentarão em sequência, dando-lhes valor, 

animando o público para continuar a assistir o evento.  

 

 
77 “Acocho” é gíria no sentido de apertar alguém por trás ou com as coxas. 
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Mateus: Quem sabe tu não arruma outro na cantoria? 

Ritinha: É mermo…  

Mateus: É! Se não der aqui, arruma outro em outro canto! 

 

[Ritinha puxa a música e todos cantam junto] 

 

Mulher não corta o cabelo 

Que seu marido não quer [2x] 

 

Não faça cachorro-quente  

Tenha vergonha, mulher [2x] 

 

Após a despedida de Ritinha do bole-bole, aparecem os Caboclos de Lança a 

dançar. Depois da saída dos Caboclos, começa a passagem de João Carcundo78. Por fim, 

começa o forró do fim da apresentação, com Xica do Cuscuz e Quitéria. 

 

[Os Caboclos] 

[João Carcundo] 

[começa o forró do fim] 

 

[Xica do Cuscuz e Quitéria aparecem pra cantar] 

 

O café de Josué 

A apanhadeira apanhou 

Josué bem satisfeito 

Um festejo preparou 

Deu comida a todo mundo 

Cachaça ao tocador 

Sanfoneiro animou 

Puxa o fole com o pé 

 
78 As passagens dos Caboclos e de João Carcundo já foram apresentadas no Capítulo 5. 
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Começou o arrasta pé 

Fazendo o pé com o pé 

Porque o forró começou 

  

Adeus minha rosa 

Adeus meu amor 

Até para o ano 

Se nós vivo for. 

 

Penso ser interessante mostrar que cada grupo de mamulengo monta sua 

apresentação de maneira distinta. Em geral, como no capítulo anterior foi descrito, a 

maioria dos mamulengos terminam suas apresentações com os Caboclos de Lança a 

dançar. No entanto, nesta apresentação do Flor do Mulungu, optou-se por terminar a 

apresentação em um forró com Xica do Cuscuz e Quitéria. Elas não declamam suas loas 

ou dialogam com o público nesse caso, aparecendo só a cantar e dançar suas respectivas 

músicas. Ao fim, canta-se uma breve canção, enquanto Mestra Titinha e a Contramestre 

saem de detrás da torda, a dançar os bonecos e finalizando o espetáculo. 
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Considerações finais  

 

Depois dos derradeiros capítulos desta tese, onde pretendia descrever e 

acompanhar o desenvolvimento da Nova Geração de Mamulengueiros da Associação de 

Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, entendo hoje o Nova Geração enquanto 

um grupo de novos mamulengueiros que foram se estabelecendo nesta cidade, em um 

processo de reinvenção do mamulengo a partir do conhecimento tradicional de forma que 

fosse possível estar inseridos neste universo, manter viva a arte mamulengueira, assim 

como ensiná-la aos mais novos, seja pelas oficinas oferecidas pela Associação, seja por 

apresentações feitas para um público infantil. 

Uma das conquistas desta Nova Geração é poderem viver de seu ofício enquanto 

mamulengueiros e bonequeiros, uma vez que, diferente dos mamulengueiros tradicionais, 

estes estão localizados na região mais urbana da cidade de Glória, conseguindo, por meio 

da Associação, uma organização que  lhes proporcionara uma chance de adentrar o mundo 

do mamulengo, assim como em um mercado de cultura popular, através da participação 

de programas de política cultural, tais como os da Fundarpe, que lhes garantiu um maior 

aporte financeiro para que fizessem do mamulengo sua fonte de renda. Deste modo, o 

mamulengo deixou de ser apenas uma brincadeira que ocorria nas festas em sítios para 

virar o ganha-pão exclusivo de muitas pessoas, mudando a vida destes associados, que 

puderam aprender os ofícios de bonequeiros e mamulengueiros. Nesta situação, a cultura 

de fato virou uma maneira de esses trabalhadores se sustentarem e dinamizarem o 

mamulengo local, atraindo mais turistas em busca de conhecer o mamulengo e mais 

vendas de bonecos.  

Também foi possível notar, durante o decorrer deste trabalho, como se deu a 

questão da tensão entre a titulação de mestre e o reconhecimento que ele garante ao 

mamulengueiro que o detém. A dificuldade de Bel, Bila e Edjane para serem reconhecidos 

enquanto mestres, especialmente de Edjane, por ser mulher, além da constante negativa 

de Zé Lopes em reconhecer o mamulengo da Nova Geração como verdadeiros 

mamulengueiros, sempre dizendo que eles não fazem "mamulengo de verdade", foram 

parte importante na análise deste contexto social nos últimos anos desde minha entrada 

em campo.  

O campo do mamulengo em Glória do Goitá, também se mostrou extremamente 

complicado para o estabelecimento da Nova Geração, com diversas tentativas de fechar 

o Museu de Mamulengo da cidade por parte da Prefeitura, sendo inclusive apoiado por 
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alguns mestres mamulengueiros locais. Desta maneira, o Nova Geração, enquanto grupo 

de mamulengo da Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, 

passaram por muitas dificuldades para sua manutenção, estabelecimento e aceitação 

dentro da cidade, até o momento de o registro do imóvel onde se localizam ser 

reconhecido pelo IBRAM enquanto Museu registrado.  

Existe, assim, uma dificuldade por que a Associação passa que a obriga a negociar 

seu funcionamento a todo momento. Enquanto Associação, eles devem estar em constante 

diálogo com as instâncias governamentais como Prefeitura, Governo do Estado, assim 

como com as agências de políticas culturais e com a população de Glória do Goitá. Dessa 

maneira, este reconhecimento da Associação é a todo momento questionado se ela não 

fizer parte da vida da cidade, podendo perder seu status e voltar a ser ameaçada, como 

era na época em que queriam fazer do Museu do Mamulengo um Centro Cultural. Assim, 

existe sempre uma instabilidade no reconhecimento da Associação, que a obriga a se 

manter atuante. 

A atuação da Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e a 

sua capacidade de se articular local e regionalmente permitiu com que eles se 

estabelecessem, junto ao Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, e a prova disso é o 

registro que eles obtiveram pelo Ibram – órgão nacional –, o que lhes garantiu capital 

político e reconhecimento para manter suas atividades e dar continuidade aos projetos no 

prédio do Museu.  

Também apareceram as mudanças ocorriam dentro do mamulengo, em termos de 

apresentação, também foram parte determinante nessa luta simbólica travada entre a 

Associação e o mamulengo tradicional, uma vez que eles alteram certas passagens e 

personagens nas loas tradicionais do mamulengo, atualizando-os para um novo público 

que se localiza em um contexto distinto, mais urbano e menos rural. Assim, este processo 

de repasse da tradição mamulengueira pelos mestres antigos para a Nova Geração mostra 

que existe alguma possibilidade de alteração no brincar mamulengo, ainda que isso traga 

algum tipo de rechaço por parte dos mestres mais antigos. 

 Isto, no entanto, não significa que os mamulengueiros da Nova Geração rejeitem 

o mamulengo tradicional, inclusive por muitas vezes o contrário ocorria, onde eles 

resgatavam o discurso de que brincavam o mamulengo tradicional, de Zé de Vina, como 

forma de se situar neste campo e legitimar-se enquanto mamulengueiros, mas também 

por admiração ao mestre, pela lembrança do mamulengo que viam e faziam quando 

criança e terem como objetivo continuar com a brincadeira.  
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Por fim, em um último momento, houve a questão da pandemia da covid-19 que 

foi extremamente forte no Brasil, deixando muitos mortos e obrigando a Associação a ter 

que repensar as suas estratégias para obtenção de seu sustento, uma vez que o Museu era 

obrigado a ficar de portas fechadas durante a maior parte deste período, inviabilizando as 

reuniões para confecção de bonecos, para receber visitantes, apresentação da brincadeira 

de mamulengo em festas e colégios, entre outros.  

Assim, era importante encontrar uma maneira de manter a fagulha do mamulengo 

viva durante este período que poderíamos considerar, em termos de Victor Turner, 

liminar, fora da curva. Como o próprio cita acerca desse período liminar: 

 

A fase inicial de separação compreende o comportamento simbólico que se 

refere ao afastamento do indivíduo, ou do grupo, seja de um ponto fixo 

anterior, na estrutura social, ou de um conjunto de condições culturais (um 

‘estado’); durante o período liminar, interveniente, o estado do sujeito ritual (o 

‘passageiro’) é ambíguo; ele percorre um reino que tem poucos ou nenhum dos 

atributos dos estados passado ou vindouro; na terceira fase a passagem é 

consumada. O sujeito do rito, individual ou corporativo, encontra-se, uma vez 

mais, numa condição estável, em virtude da qual tem direitos e obrigações de 

um tipo ‘estrutural’ claramente definido, e dele se espera um comportamento 

de acordo com certas normas costumeiras e certos padrões éticos. (TURNER, 

2005, p. 138). 

  

 Pensando-se assim, pode-se entender o momento da pandemia enquanto momento 

liminar, quando a estrutura social típica, incluindo as maneiras tradicionais de sustento da 

vida através do mamulengo que se estabeleciam, fica suspensa, e a Associação se vê na 

missão de ter que repensar a maneira de continuar existente. A produção das lives em redes 

sociais, como o Facebook, foi uma das alternativas encontradas pelos mamulengueiros da 

Associação de seguir apresentando o mamulengo, conseguindo dinheiro para o sustento de 

seus associados, assim como a comercialização de bonecos de mamulengos para serem 

enviados para outras partes do país, saindo do circuito prévio que era local ou mais ou menos 

circunscrito à Zona da Mata. Neste ponto, utilizando uma expressão que ficou bastante 

marcada neste período pandêmico, estas novas articulações da Nova Geração se tornaram o 

"novo normal".  

 Por fim, mas não menos importante, é possível entender que o Museu do Mamulengo 

é toda a dinâmica de relações, atividades, projetos, apresentações, venda de bonecos, lives, 

enfim, a Associação se articulou de modo que o Museu se tornasse uma instituição e, ao 

mesmo tempo, que o Museu permite que mamulengueiros e bonequeiros continuem com seu 

oficio. 
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Figura 73 - Cabeças de bonecos (Museu do Mamulengo, 2017) 

 

Meu povo a todo adeus, adeus  

Eu digo adeus, que eu já me vou  

Eu digo adeus até outro dia  

Se nós todos vivo for  

 

Adeus, adeus,  

Meu povo todo, quem se vai sou eu  

 

Ô criançada, adeus, adeus  

Eu digo adeus, que eu já me vou  

Eu digo adeus, até outro dia  

Se nós todos vivo for  

 

Adeus, adeus,  

Meu povo todo quem se vai sou eu  

(Música de encerramento do Mamulengo). 
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Anexo 2 – Estatuto da Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de 

Glória do Goitá 
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