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Resumo  

 

A pesquisa investigou a brincadeira do mamulengo e alguns de seus reconhecidos brincantes, 

no Estado de Pernambuco, tendo em vista o processo de criação, os diálogos entre a realidade 

e a produção artística, apontando a arte musical como o objeto maior de estudo. Para sua 

realização foi feita uma revisão bibliográfica, visitas as cidades de Atlanta – GA - USA, Recife, 

Lagoa do Itaenga, Glória do Goitá, entrevistas com mestres do mamulengo e a transcrição em 

pauta das canções criadas para a brincadeira que traduzem a alma do boneco. Autores como 

Luís da Câmara Cascudo, Néstor García Canclini, Michel de Certeau Certeau, Aaron Copland 

e Cecília almeida Salles apoiaram as reflexões da pesquisa, cujo objetivo central foi investigar 

como os mestres e mamulengueiros criam ou mesmo recriam as participações musicais nessa 

brincadeira. Para alguns a palavra mamulengo tem origem em “mão molenga”, que é a 

habilidade necessária para manipular o boneco. Confeccionados com madeira de mulungu, os 

bonecos chegam a “criar vida” no momento da performance envolvendo pessoas das mais 

variadas idades. É uma arte que requer de seu executante diferentes habilidades destacando o 

improviso, que faz com que não haja brincadeira repetida ainda que se utilize os mesmos 

bonecos. Com canções, loas e muito bom o humor, o mestre da brincadeira precisa de muita 

expertise para desenvolver conversas, conduzir a brincadeira de dentro de uma barraca e cantar 

a plenos pulmões o repertório de canções tão antigas como a própria brincadeira. No universo 

de mitos e lendas, o lugar em que a brincadeira existe é chamado de São Saruê, terra que permite 

toda variedade de mágica e sentimento. Entre lutas e conquistas, a brincadeira do mamulengo 

segue seu caminho sobrevivendo aos mais variados açoites, lançando novos brincantes e aponta 

a música como um dos elementos de maior importância, pois “é a música que chama os espíritos 

dos bonecos” e faz com que eles criem vida.  

 

Palavras-chave: mamulengo, boneco, música, brincante e brincadeira. 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

The research looked into the mamulengo fun and some of its participants in the State of 

Pernambuco, taking into consideration the creativity, the dialogues between reality and artistic 

production, enhancing musical art as the main objective of study. To complete this study a 

bibliographic revision was made visiting the cities of Atlanta, GA, USA, Recife, Lagoa de 

Itaenga, Glória do Goitá, as well as interviews with masters of mamulengo and the 

transcription of guidelines of songs created for fun translating the soul of the puppet. .Authors 

like Luís da Câmara Cascudo, Néstor Garcia Canclini, Michel de Certeau Certeau, Aaron 

Copland and Cecília Almeida Salles endorsed the thoughts of the research its main object being 

to investigate how the masters and mamulengueiros create or even recreate the musical 

participation in this fun. For some, the word mamulengo refers to suttle or soft hands, that is 

the necessary ability to give live moments to the puppets. Built with mulungu wood, the puppets 

"come alive" at the moment of the performances, for people of all ages. It is an art that requires 

from its performer different abilities highlighting  improvisation, so that there is no repeated 

fun even if the same puppets are used. With joyous songs and much good humour, the master 

of the fun needs much expertise to develop conversations, conduct the fun from inside a tent 

and sing loudly the old fashion songs as old as the fun itself. In the universe of myths and 

legends the spot where the fun takes place is called São Saruê, a land that allows for all variety 

of magic and feelings. Between conflicts and conquests the mamulengo fun follows its course 

surviving the most varied scourges, launching new performers and the music as one of its main 

components, because " it is the music that beckons the spirits of the puppets" and makes them 

come alive.  

 

Key words: mamulengo, puppet, participants, music and fun 
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MAMULENGOS E BRINCANTES 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A cultura popular é o saldo da sabedoria oral da memória coletiva. 

Luiz da Câmara Cascudo 

 

Poder imaginar sobre qualquer assunto, lugar, objeto e até mesmo sobre o que se pode 

ser é uma forma privilegiada de poder ver o mundo. O brincar se torna um imperativo para 

poder experimentar as possibilidades que muitas vezes não estão a olhos vistos, possibilidades 

essas que são reveladas gradativamente para poder ser sentida a cada toque. Tratar sobre a 

cultura do mamulengo é entrar em um campo repleto de mitos, em um universo fantástico em 

que o boneco possui dimensões que mesclam memórias, lendas, percepções; de certa maneira, 

para participar desse universo é preciso entender que os mundos se unem, a fantasia e o real são 

um só.  

Esse trabalho investigou a brincadeira do mamulengo e alguns de seus brincantes, tendo 

em vista aspectos anteriores à apresentação, ou seja, investigou o processo de criação, os 

diálogos entre a realidade e a produção artística, tendo a arte musical como o objeto maior de 

apreciação. Contempla histórias herdadas, os temores e assombros vividos para se chegar ao 

momento de brincar. Também, transita pela dureza vivida pelos brincantes para manter esse 

folguedo ativo depois de tanto tempo de seu surgimento nas terras brasileiras.  

Primeiramente são apresentados dados sobre a história dos bonecos, sua representação 

em alguns locais, suas características, estrutura de funcionamento e divisão de funções dentro 

da brincadeira. No capítulo 2, apresenta a estrutura musical básica, seus principais ritmos, tipos 

de instrumentos musicais mais utilizados no recorte estudado, herança e diálogo com a escola 

musical ocidental, verificando estrutura e elementos de criação artística dentro da brincadeira. 

O capítulo 3 registra a nova geração de mamulengueiros e suas formas de atuação para 

manter essa arte. Apresenta o trabalho e a luta investida em variados espaços e o suporte de 

apoiadores no atual momento. 

Dessa forma, iniciaremos uma viagem a esse universo fantástico possibilitando a 

entrada em São Saruê. Boa viagem! 

Diferente do nosso mundo, existe um lugar onde todos os bonecos têm vida, uma terra 

que se chama São Saruê. Desse lugar imaginário, vem toda memória e inspiração para o artista. 

E tudo o que se imagina, tudo mesmo, existe em São Saruê e, assim, devemos sempre pensar 

em coisas boas para que tudo vá bem. E tenha certeza que um dia todos nós estaremos lá vivendo 
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toda sorte de vida, de histórias de nossa imaginação. Essa era a ideia que o Mestre Solón1 

perpetuava para seus discípulos e que é vivida até hoje, mesmo quando não se menciona o seu 

nome.  

A partir de agora as portas de São Saruê estão abertas a qualquer um que consiga 

imaginar. Muitas pessoas se encontram lá dentro há muito tempo e muitas entraram sem 

perceber, pois estavam distraídas. Vamos ver essa terra de várias maneiras, vamos ver o que 

falam e o que conversam em segredo. Para isso acontecer, histórias serão contadas desde muito 

tempo, pessoas vão falar, músicas serão ouvidas e escritas, tudo vai virar brincadeira. É hora de 

abrir os ouvidos, mas principalmente o coração para conhecer esse pedaço de chão chamado 

São Saruê. 

Pensar em sons, escrever ou compor por cenas, lembrar de uma história por meio de 

uma canção, escutar o silêncio - sim, até aquele silêncio - é ensurdecedor. Essas são algumas 

formas que o ser humano utiliza para contar histórias, entreter pessoas e, às vezes, beber as 

lágrimas do coração. Tudo isso faz parte da gama de possibilidades de trabalho que 

acompanham o processo de criação de muitos artistas, das variadas linguagens que a arte pode 

possibilitar. 

Transitando por diferentes épocas, o contar histórias já foi concebido de várias maneiras 

e também colocado em recortes que poderiam ser mais ou menos reconhecidos pela população. 

Contar histórias por meio do teatro de bonecos é uma tradição antiga em diferentes culturas 

com propostas e locais variados. Hermilo Borba Filho (1987) registra que na Índia, no século 

XI antes da nossa era, foram encontrados vestígios do teatro de bonecos apresentando histórias 

de improviso e de caráter religioso. Foi um período que ficou conhecido como  

um tipo de teatro popular, onde o personagem principal era Vidouchaka, um 

brâmane, anão, corcunda, com enormes dentes, olhos amarelos e 

completamente calvo. É ridículo por suas expressões, suas vestes e sobretudo 

por sua glutonaria. Concupiscente e lúbrico, brincalhão e grosseiro, bate em 

todo mundo, fala a linguagem popular, o prácrito, em vez de empregar o 

sânscrito, que é a linguagem dos brâmanes [...] É o primeiro personagem 

integral do teatro de bonecos (BORBA FILHO, 1987, p. 12).  

 

Interessante observar a proximidade do modo de ser desse boneco antigo com o 

mamulengo na atualidade. Os dois subvertem a ordem estabelecida contrariando tudo o que for 

possível, desde a ação mais simples como o brincar em cena e ser escorregadio nas ações, até a 

mudança no próprio vocabulário utilizando palavras jocosas e provocativas. Depois de tanto 

 
1 Solon Alves Mendonça (1921-1987), Mestre Solón, mamulengueiro da cidade de Pombos, mas radicado em 

Carpina – PE. 
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tempo, esses vestígios permanecem nessa brincadeira tão popular que segue se reinventando a 

cada dia.  

Sobre o termo popular, Nicolau Sevcenko (1992) coloca que a década de 1920 foi o 

tempo do desenvolvimento e Progresso. Nesse período, o país procurava viver dentro de 

modelos estrangeiros afrancesados, ainda que brigassem com as frentes modernistas. O que era 

popular era colocado de lado, para que as influências europeias ganhassem espaço, 

principalmente no campo artístico como o teatro, a dança e a música. Embora o Teatro 

Municipal de São Paulo trouxesse para seu palco obras como Tristão e Isolda, do alemão 

Richard Wagner (1813-1883), mostrando como parte da evolução e progresso unido à Belle 

Époque da Europa, o mesmo teatro abre espaço para uma ópera com história do cotidiano. Era 

a ópera O Contratador dos Diamantes do mineiro Afonso Arinos,2 obra que retrata a dura vida 

de escravos no país como registra CARDOSO (2011). Distante desse cenário paulistano se 

encontrava a cidade de Recife vivendo sua Belle Époque com as Bandas Marciais. Saulo 

Moraes e Silva, registra que as bandas marciais apresentavam a  

A ideia do novo, da moda, do intricado sistema de ruas e canais, capturado 

pela fotografia e colorida pelo fotochromo3, tem a banda como uma dessas 

novidades, como o chamariz das atenções e, esse fenômeno da música tocada 

para o público ao ar livre, ocorreu em muitos lugares do mundo, sobretudo no 

Brasil, e particularmente em Pernambuco (SILVA, 2016, p. 76). 

 

A cidade de Recife vivia a mudança com as ferrovias instaladas pelos ingleses e a melhoria dos 

portos com importação do mercado europeu. Nesse momento o carnaval está nas ruas “e pode-

se dizer que as bandas têm nesse momento de fim do século XIX e início do século XX, o seu 

apogeu” (Ibidem, 2016, p. 78). Estava na rua a manifestação popular que seguia contrária à 

apresentação do refinamento que era absorvido da Europa. Junto a isso estavam o corso e o 

entrudo. O primeiro com carros de luxo e o segundo com a população a pé sujando-se uns aos 

outros. O retrato da Belle Époque da Europa adquire novos sabores em Recife, mantendo a 

manifestação popular mais aguda no período, ainda que existisse uma mescla de tendências na 

cultura no momento.  

 
2 Afonso Arinos de Melo Franco (1868, Paracatu, Minas Gerais – 1916, Barcelona, Espanha). O Contratador de 

Diamantes é um romance histórico que retrata os costumes da família patriarcal em Minas Gerais no século XVIII, 

no distrito de Diamantino. Está ambientada entre a vida rude dos escravos e a nobreza dos mais abastados. 
3 A companhia Fotográfica de Detroit foi lançada como uma editora de fotografia na década de 1890 pelo 

empresário e editor William A. Livingstone, e pelo fotógrafo e editor Edwin H. Husher. Os dois obtiveram o direito 

exclusivo de usar o “Fotochromo”, o processo suíço de conversão de fotografias em preto-e-branco em imagens 

coloridas, e imprimi-las por foto litogravura por volta de 1905 (SILVA, 2016, p. 76). 
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Nestor Garcia Canclini (1989) diz que as culturas são hibridas, se transformam, 

desenvolvem e interagem. O popular não é restrito a um recorte ou população exclusiva, pois 

nada é puro, tudo é híbrido. O termo cultura popular não será tratado com contraponto de 

qualquer outra forma de se pensar as produções do fazer do humano, mas como um fazer que 

se encontra no espaço comum da rua e da praça em variados locais, vivido por todas as pessoas, 

que a seu modo, criam uma história a partir do que é repertoriado pelos próprios pares com suas 

respectivas influências e contextos. Para isso, Luís da Câmara Cascudo (1978, 2002, 2012) será 

o alicerce para investigar o mamulengo no cenário popular, trazendo que a cultura popular é 

herdada e vivida no cotidiano, que é aprendida na convivência doméstica CASCUDO (2012).  

Nesse cenário de criação popular está o mamulengo, como uma manifestação, uma 

brincadeira que tem seu aprendizado por meio da oralidade. Por si só, essa forma de se manter 

na história já mostra a peculiaridade de se desenvolver a brincadeira de maneira afetiva e 

pessoal, revelada pelos envolvidos nessa pesquisa. Vários entrevistados, como Zé Lopes e sua 

filha Cida Lopes, Mauricio Bonequeiro, moradores antigos e atuais da cidade de Glória do Goitá 

e cidades vizinhas, como Carpina, informaram que é por meio da tradição oral que se aprende 

o ofício, pois quase 100% desses brincantes não são alfabetizados. Os sentidos da visão e da 

audição são os mais desenvolvidos na produção de qualquer trabalho.  

Sobre a oralidade, Walter Jackson Ong (1998) destaca que o significado da palavra oral 

é diferente palavra escrita. Na oralidade, a palavra é perecível, se desfaz rapidamente, 

permanecendo enquanto é som; ao passo que na escrita, o que se é apresentado é registrado e 

pode ser recuperado posteriormente. A palavra proferida tem força e é preciso atenção e respeito 

para com ela pois  

O fato de os povos orais comumente - e muito provavelmente em todo o 

mundo - julgarem as palavras dotadas de uma potencialidade mágica está 

estreitamente ligado, pelo menos inconscientemente, a sua percepção da 

palavra como necessariamente falada, proferida e, portanto, dotada de um 

poder (ONG, 1998 p. 43).  

 

Dessa forma, como as ideias não podem ser anotadas, é necessário perceber entonações, ritmo 

das palavras e frases para que seja possível o entendimento e a aplicação posteriormente. Todo 

o entorno envolvido no momento é um fator de suporte para se viver o momento da palavra 

oral.  

Observar, ouvir e falar são os princípios que norteiam o desenvolvimento da brincadeira 

do mamulengo. Os atuais mestres relatam que foi basicamente seguindo esses três passos que 

conseguiram desenvolver e manter a brincadeira até hoje. O Mestre Zé Lopes, nascido em 

Glória do Goitá em 1950, diz que conseguiu estudar um pouco, pois sua mãe tinha desejo que 
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ele fosse Engenheiro Mecânico, mas sua paixão pelo boneco o fez desistir, contrariando a 

muitos da sua família. Seu maior argumento para a mãe foi: “A senhora vai poder pagar? Vai 

poder pagar o curso? O mamulengo eu tenho de graça. Com isso eu vou ganhar dinheiro e possa 

ser que eu estude”4. Assim o então mestre seguiu observando e aprendendo a brincar com os 

mestres anteriores desde os 10 anos de idade. Se alegra dizendo que “eu acho que se eu fosse 

Engenheiro Mecânico, hoje não seria Patrimônio Vivo”. Esse é um dos mestres que conseguiu 

um pouco de estudo, mas mantém a tradição do ensino por meio da oralidade, da conversa como 

tem sido até hoje. 

Por serem pouco letrados, são forçados a utilizar o recurso da memorização para 

poderem aprender a fazer e a desenvolver a brincadeira. Muitas palavras são repetidas apenas, 

mas e só depois de algum tempo é que o seu significado é entendido. É possível que, por esse 

motivo, algumas palavras possuam vários tipos de escrita, como dito acima, e que certamente 

levará algum tempo para se ter uma estruturação mais acomodada nesse sentido. Em alguns 

casos, não se consegue entender a pronúncia do que foi dito, principalmente em algumas 

músicas, pois o som da palavra é reproduzido mesmo que não tenha um sentido. Apesar disso, 

não existe uma queixa formal sobre essa condição por parte dos envolvidos. A brincadeira segue 

e este fato faz parte da ordem vigente, da característica da brincadeira. 

O mamulengo conta diferentes histórias sobre as situações do cotidiano e diferentes 

“causos” dos personagens dos bonecos, que até hoje trazem um legado artístico na história da 

nossa cultura, criando situações engraçadas e embaraçosas sem se importar com o desfecho, 

pois o que importa é rir, é viver aquele ou naquele exato momento. 

 

1.2 CULTURA POPULAR: A SIMPLICIDADE HUMANA NO COTIDIANO 

A história do mamulengo está inserido em um contexto de vida simples, de um cotidiano 

que é reconhecido como cultura popular, como dito. Nas várias colocações apresentadas sobre 

o assunto, ela pode ser vista como um conjunto de saberes de um povo, passados de geração 

em geração, mantendo uma tradição. Essa tradição agrega também um modo de ser e agir 

peculiar caracterizada pela oralidade como fonte de formação. É a cultura de parte das 

populações pobres do interior da Zona da Mata pernambucana, que se alimentam das 

informações que podem acumular fora das escolas, como disse José Ramos Tinhorão (2017), 

ou a cultura da pequena tradição, que era tida como para diversão, colocado por Peter Burke 

(2010). Vale salientar que essa cultura popular não é em si uma unidade homogênea que se 

 
4 Entrevista concedida a autora do trabalho. 
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pode afirmar costumes estritamente uniformes, pois ela pode ser e é variável de acordo com o 

local, condições sociais e religiosidade, por exemplo. Ainda possui uma característica de 

mestres e aprendizes atuarem muito juntos com pouca distinção de hierarquia, ainda que se 

perceba a imaturidade de alguns. 

A partir dessa não homogeneidade, a característica popular da brincadeira do 

mamulengo não se encontra em uma categoria ou lugar que fosse simples de colocar, identificar 

ou simplesmente descrever, “ele qualifica, antes de mais nada, um tipo de relação, um modo de 

utilizar objetos ou normas que circulam na sociedade, mas que são recebidos, compreendidos e 

manipulados de diversas maneiras” (BURKE, 2010, p. 184). Ela é trazida para um estudo em 

diversas dimensões do saber historiográfico, entendo que as pessoas se constituem a partir do 

meio em que vivem, reproduzindo ideias, pensamentos e ações como manifestação dessas 

apropriações. 

Na arte, de maneira mais específica, se verifica essas manifestações não de forma 

estanque, mas multifacetada, não apenas em suas linguagens próprias, mas também em outros 

saberes científicos de estudo, como sociologia, antropologia, psicologia. Os diálogos constantes 

entre os agentes com o mundo que o cerca proporciona um acervo de ideias a partir das quais 

novos significados artísticos são construídos e apresentados ao público em questão. A partir 

desses relatos, se chega a uma forma de verificar essa brincadeira popular como sendo algo que 

não está apenas como um campo de estudo, mas um campo de vivência e de sensibilidade que 

leva a ser discutido um pouco mais na abordagem metodológica.  

 

1.3 ABORDAGEM TEÓRICA METODOLÓGICA 

Apreciar a cultura popular como simples diversão pode fazer perder de vista todo o 

arcabouço de ensino, criatividade e a própria diversão em si. É preciso transitar mais amiúde 

investigando como a realidade social é a partir de seu próprio contexto, suas manifestações 

sagradas ou profanas, os modos específicos pelos quais as expressões culturais são apropriadas 

e vividas no referido contexto. Para aprender a atividade popular, especialmente aqui no 

mamulengo, o aprendiz deve verificar sobre a mecânica, sobre o manuseio da materialidade 

envolvida – boneco, não apenas no campo artístico em si ou nos objetos culturais relacionados, 

mas nas relações de ações cotidianas envolvidas, sem perder de vista a afetividade comum nas 

relações pessoais vividas no contexto da oralidade desse aprender. Observar como tem sido a 

construção e manutenção da brincadeira do mamulengo em seu percurso nas vidas de tantas 

pessoas em diferentes idades.  
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Como não poderia deixar de ser, o trabalho apoiou-se de diversas fontes bibliográficas 

respeitando e apropriando-se das produções científicas de historiadores tais como CASCUDO 

(1978, 2002, 2012), CANCLINI (2008), BORBA FILHO (1987), Yara Borges Caznok (2015), 

Aaron Copland (2013), Cecília Almeida SALLES (2006, 2010, 2011), para poder analisar e 

compreender diferentes processos artísticos e culturais. Dados iconográficos e relatos colhidos 

por meio de entrevistas compõe o trabalho apresentando, especialmente as pessoas 

consideradas como “comuns”, como protagonistas de sua própria história. Destaco Michel de 

Certeau CERTEAU (2008), para pensar esses indivíduos que “escrevem” história com ações e 

criações na simplicidade e genialidade de se ser em determinado tempo e lugar, encontrando-

se sempre em movimento, em processo de criação constante de alguma maneira.  

No caso desse trabalho, os relatos contidos passam a enxergar a história a partir do viés 

do Folclore, não como um conjunto de mitos e lendas apenas, mas mostra uma projeção de uma 

realidade de um cotidiano de um povo.  

Como salienta Câmara Cascudo,  

Compreende técnicas e processos utilitários, além da sua funcionalidade. A 

mentalidade móbil e plástica torna tradicional os dados recentes, integrando-

os na mecânica assimiladora do fenômeno coletivo, como a imóvel enseada 

dá a ilusão da permanência estática, embora renovada, na dinâmica das águas 

vivas. O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta 

dimensão, sensível ao seu ambiente. Não apenas conserva, depende e mantém 

os padrões do entendimento e da ação, mas remodela, refaz ou abandona 

elementos que se esvaziaram de motivos ou finalidades indispensáveis a 

determinadas sequências ou presença grupal CASCUDO (2002, p. 240). 

 

Continuando, é a cultura do popular, a cultura popular que se vive  

É a cultura tradicional e milenar que nós aprendemos na convivência 

doméstica [...] Cultura popular é aquela que até certo ponto nós nascemos 

sabendo. Qualquer um de nós é um mestre, que sabe contos, mitos, lendas, 

versos, superstições, que sabe fazer caretas, apertar mão, bater palmas e tudo 

quanto caracteriza a cultura anônima e coletiva (CASCUDO, 2012, p. 3). 

 

Tentar entender qual o sentido da vida para as pessoas, por que fazem o que fazem ou refazem. 

Remodelar, abandonar elementos que se esvaziaram, apresentam características diretas do 

cotidiano do objeto desse trabalho: brincadeira do mamulengo. CASCUDO (2012) observou de 

perto diferentes folguedos, estudando-os diariamente em inúmeras entrevistas informais, feitas 

por meio de conversas com vizinhos e artistas espalhados pelo Nordeste brasileiro. Nelas, ele 

encontrou o movimento de recriação do cotidiano pelas mãos de homens e mulheres que se 

arvoraram diariamente no fazer artístico e histórico, colocando em cada ação um pouco do 

repertório coletivo e individual, fazendo ser ele a referência maior de observação. 
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1.4 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

Sobre os procedimentos teórico-metodológicos na pesquisa, cabe ao pesquisador, que 

também tem o papel de um historiador do processo, ter um olhar criterioso sobre as produções 

da brincadeira (música, loas5) e sobre os relatos das pessoas envolvidas. Isso caracteriza a 

necessidade de observar, coletar dados, levantar hipóteses e investigar documentos sejam 

escritos ou orais, para poder compreender o que está sendo produzido. Dessa forma podem-se 

perceber diferentes observações sobre um mesmo objeto, no caso, o mamulengo.  

Sobre essa análise de objetos, Jacques Le Goff (1990) destaca a importância do olhar 

para essas produções sob uma ótica de memória coletiva ou histórica. São dois tipos de 

materiais: os documentos (escolha do historiador) e os monumentos (heranças do passado – 

“tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar uma recordação” (idem p, 535). Em outras 

palavras, “O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o 

reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos” (ibidem, p, 536) 

– o monumento é literal, a própria brincadeira. O documento “será o fundamento do fato 

histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por 

si mesmo como prova histórica” (ibidem, p. 537). 

Nesse trabalho foram coletadas mensagens sonoras, audiovisuais, entrevistas e algumas 

brincadeiras ou maneiras de realizar o mamulengo. O processo de aquisição dos dados se deu 

por vários momentos de conversa que se transformaram em uma convivência de longos 

períodos. Essa convivência propiciou um vínculo afetivo em ambas as partes, permitindo-se 

construir e dividir mais que dados técnicos e históricos da brincadeira; foi construído um 

vínculo, que mostra, por sua vez, a importância das relações interpessoais.  

No mamulengo, as documentações são poucas e raras se comparadas a outras 

manifestações populares como o samba, bumba-meu-boi, maracatu, por exemplo. Para muitos, 

o mamulengo tem sua melhor história quando contada por aqueles que o fazem ou apreciam. 

Para saber sobre a história dos bonecos na atualidade, período da pesquisa, o melhor caminho 

foi a conversa informal, esperando o tempo de quem fala sem forçar respostas imediatas. 

Durante muito tempo, as histórias sobre a brincadeira foram encontradas nas delegacias de 

polícia, pelo fato da brincadeira ter sido espaço para brigas e acertos de contas.  

 
5 São falas em forma de versos improvisados ou não, falas mais longas utilizadas para uma apresentação. Mais 

adiante será dada maior informação, como também exemplos. 
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Portanto, leituras de trabalhos anteriores, livros, pesquisa in loco e entrevistas 

encabeçaram a estrutura do trabalho, examinando-se o processo de criação do mamulengo face 

a registros existentes e os de observação monumental. 

 

1.5 MUNDO DA BRINCADEIRA 

 

O conhecimento procura sempre a terra das brincadeiras. 

Chico dos Bonecos 

 

Na transmissão oral, o contar histórias está naturalmente correndo nas veias de cada um; 

com o início de cada dia dá-se um capítulo que é escrito com o próprio viver, ainda que não se 

pense nisso. Cada história está sendo escrita sem papel e tinta, mas com ações palavras, olhares, 

com som, silêncio e, acima de tudo, com intenções poeticamente vividas. Essa poesia é vista 

como um vento de sabor e cheiro que inunda qualquer alma que alcança, que inunda um campo 

inteiro e que ainda tem fôlego para seguir.  

Nesse cruzamento de saberes citados, a brincadeira do Mamulengo brinca e procura 

desenvolver as histórias dos personagens mais variados em questão. As falas, as músicas e os 

bonecos se comportam de maneira muito peculiar, que difícil é comparar com outra habilidade 

artística mesmo que a brincadeira apresente a linguagem cênica. Brincar com o mamulengo é 

uma forma de se colocar no mundo que pode ser comparado com o que um dia foi dito por 

Ariano Suassuna (2012), quando tratava a respeito de gostar de doidos. Ele falava da 

peculiaridade com que os loucos observam as coisas dizendo que eles possuem “uma ótica 

original, pois eles enxergam o mundo sob um ponto de vista peculiar, como o escritor: não 

procura escrever as coisas de um lugar comum”.6 Pois é assim o perfil da brincadeira do 

mamulengo, ela fala desde o óbvio à mais profunda crítica, de maneira jocosa, irreverente. Na 

história, o titeriteiro, manipulador, para dar vida ao boneco não se importa com o que pode 

causar suas falas, se preocupando com a performance que o boneco precisa para que haja uma 

interação perfeita entre o boneco e o público. 

Nesse brincar encontra-se a simplicidade de se ser, de se aprender e ensinar de forma 

muito tranquila. A brincadeira e o jogo estão presentes no cotidiano das pessoas e são utilizados 

no processo de atuação do mamulengo. Para muitos, a brincadeira e o jogo estão relacionados 

a algo sem seriedade, algo descartável que não merece atenção, podendo ser perda de tempo. 

 
6 Comentário feito em uma das Aulas Espetáculo no TST – Tribunal Superior do Trabalho em 18 de abril de 2012. 
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Enveredando um pouco mais sobre jogo e brincadeira, encontramos pesquisas que 

tratam da existência e importância desse fenômeno na humanidade. Brincadeira e jogo são 

diferentes em alguns aspectos. O primeiro mais relacionado a uma situação livre, incerta, ligada 

diretamente ao público infantil; já o jogo está relacionado à situações mais estruturadas com 

regras mais ou menos explícitas necessitando de um pensamento mais apurado para entender o 

desenvolvimento, o modo como se joga (Tânia Ramos Fortuna in JURDI, SILVA E 

BRUNELLO, 2017).  

Johan Huizinga (2019) afirma que brincadeiras são elementos do jogar, não se 

arriscando a conceituar detalhadamente um ou outro, mas colocando a realidade do jogo como 

algo que não se pode resistir ou negar-se. Nisso ele procura apresentar algumas características 

do jogo como sendo uma atividade livre, uma liberdade que pode ser vivida e uma forma de se 

sair da vida real para uma esfera temporária de orientação própria, pois ele absorve por 

completo o jogador. É uma luta ou representação de alguma coisa para ser mostrada ao público, 

forma de exibir algo para impressionar de alguma maneira, dentro de uma perspectiva 

imaginária, fora da realidade natural. Mas nem por isso deixa de ser e possuir ordem, pois todo 

jogo, por mais imaginário que seja, possui uma ordenação, possui regras para o bom andamento. 

Ele cria e resolve tensões o tempo inteiro. 

Sobre a brincadeira, Huzinga diz que ela é uma realização mística que “é executada no 

interior do terreno do jogo, de um espaço, que é literalmente circunscrito sob a forma de festa 

[...] dentro de um espírito de alegria e liberdade” (HUIZINGA, 2019, p. 17). A brincadeira é 

uma ação que aciona o jogar, que por sua vez, aciona o uso do brinquedo, da materialidade que 

existe em vários casos. Isso mostra uma relação quase musical na necessidade de se manter um 

ritmo e uma harmonia para a se viver esse momento de jogo. Ainda nesse ambiente, Tizuko 

Morchida Kishimoto (2011) coloca que o jogo pode ser visto como o resultado de um sistema 

linguístico que funciona dentro de um contexto social – utilização da linguagem no cotidiano 

para que, simbolicamente, se manipule as situações apresentadas, assimilando cada contexto da 

realidade cultural local. Um segundo aspecto apresentado pela autora é o jogo como um sistema 

de regras – que é verificado em cada modalidade: xadrez, damas, futebol. O terceiro aspecto é 

ver o jogo como um objeto materializado, como o próprio jogo de xadrez, já mencionado. 

Sobre o brinquedo, ele é um suporte para variadas brincadeiras, possuindo uma relação 

íntima com seu possuidor. Apresenta também uma característica de representação e expressão 

de imagens que, diferindo do jogo, pode não seguir um ditame de regras. E sobre a brincadeira, 

essa se encontra na atitude de utilizar brinquedos para desenvolver um jogo. A partir dessas 

considerações, a relação jogo, brinquedo e brincadeira é vista como momento de criação, 
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disputa, imaginário que é vivido no espaço social, para se desenvolver, lutar ou mesmo para se 

“escapar” da realidade que acerca. Criando relações afetivas devido a seu caráter relacional, 

esse tripé apresenta os elementos constitutivos da manifestação popular do mamulengo. Nele, 

as relações traçadas transitam entre o cômico, a tragédia, a tristeza, o engodo. Se entra em um 

mudo de fantasia em que o menos favorecido é visto como o herói ou como aquele que é coberto 

de razão o tempo inteiro. 

Para se estabelecer uma estrutura de apresentação, o trabalho reconhece o boneco como 

o brinquedo, os diálogos, as passagens, loas e músicas como o jogo e a brincadeira como a ação 

que apresenta esses elementos. Entretanto, não se fará uma análise na perspectiva de reconhecer 

o mamulengo nesses elementos, mas de analisar seu processo de criação artística. Assim, 

brinquedo, jogo e brincadeira estão reconhecidos em uma estrutura só a qual será chamada de 

brincadeira do mamulengo. 

 

1.5.1 A brincadeira no Brasil 

 

Brincar é usar o fio inteiro de cada ser.  

Quando você está usando o seu fio de vida inteiro,  

você está brincando.  

Maria Amélia Pereira 

 

As manifestações populares estão presentes em todo território nacional. Cada uma com 

sua personalidade, gestual e estrutura. As variantes são grandes englobando música, dança, 

histórias, cenário e figurino. Nas épocas devidas, o envolvimento de adultos e crianças é 

contagiante. Muitos desfrutam disso desde o nascimento, outros são fisgados ao longo da vida. 

É comum que os artistas que desenvolvem artes populares sejam de uma condição financeira 

mais simples, apresentando muitas dificuldades para manter a arte viva. No caso do mamulengo 

não é diferente.  

Falar em cultura popular e brincadeira é falar sobre o brincante, aquele que apresenta a 

sua arte, que a torna viva no cotidiano, passando de geração em geração. Isso tem acontecido 

não apenas no vínculo familiar, muitos outros estão se envolvendo na perpetuação da arte 

popular, surgindo cada vez mais novos brincantes. Dentro e fora da academia tem se falado 

sobre a importância do brincar, da brincadeira, pois o brincar ensina, organiza, diverte, cria 

laços e estreita relações também. No chão batido de muitos quintais ou no duro asfalto, a 

conclamação do brincar está nas ruas, está nos laços da cultura popular, está no ser de cada um, 

mesmo que não se tenha a oportunidade de se envolver. 
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Brincar vem a ser uma conexão direta com o íntimo de cada um. Dessa forma, chamar 

à brincadeira é se permitir reinventar, um renascer, pois na brincadeira se encontra uma 

liberdade de tempo, de espaço e criação. Segundo a musicóloga brasileira Lydia Hortélio, 

“Brincar é afirmar a vida. É, antes de mais nada, afirmar a vida. É viver em plenitude e 

liberdade”.7 Para o músico e pesquisador Antônio Nóbrega, “o brincar é um modo que a gente 

tem de organizar o nosso mundo, criando um mundo paralelo ao mundo que a gente vive 

mergulhado cotidianamente”.8 Novamente, um locus de criatividade e reinvenção que se 

apresenta como uma necessidade do ser humano.  

Nesse reinventar está a simplicidade de ser de cada um, em um conjunto de sons e 

movimento. Um movimento do corpo, da mente e da alma que impulsiona toda uma forma de 

vida, proporcionando momentos de descobertas e invenções em forma de brincadeira, 

chamando à tona a essência de se ser brincante. Mas, o que é ser um brincante? O músico e 

brincante Antônio Nóbrega coloca que esse termo foi cunhado no Nordeste brasileiro e foi 

restrita no âmbito da cultura popular. É brincar com as invenções ou invencionices do cotidiano 

de maneira relaxada sem se preocupar com uma estética de movimento ou de ideia numa 

apresentação. O artista popular se autodenomina de brincante. Nóbrega ainda diz que quando 

se cria uma intenção, um refinamento de um passo de dança, por exemplo, começa-se a sair do 

campo brincante e adentra-se no mundo artístico. É uma linha muito tênue entre o brincante e 

o artista. O brincante pode cantar, dançar, atuar, mas sempre numa perspectiva da brincadeira. 

Todo esse modo de viver do brincante é fruto de um conjunto de influências e 

informações que foram sendo agregadas ao longo da vida. Envolto em uma camada de 

informações sonoras musicais e não musicais, ouvidos captam diferentes motivos, ideias que 

por sua vez são colocados em forma de arte, de brincadeira. Esse brincante muitas vezes nem 

chega a perceber o quê e como está fazendo, ele está simplesmente reestruturando todo o 

arcabouço de influências culturais vividas e transformando-os em novas pulsões de acordo com 

a própria identidade pessoal. 

São pessoas simples em seus modos de viver que ressignificam o dia a dia, pessoas que 

estão no cotidiano aprendendo de outro lugar de conhecimento, o lugar que se encontra na 

transmissão oral de saberes de conhecimentos adquiridos com os mais velhos, que aprenderam 

com outros mais velhos, e assim por diante. José de Souza Martins explica que é a “História 

 
7 Fala extraída do documentário “Tarja Branca: a revolução que faltava” (Brasil 2013). 
8 Fala do mesmo documentário, “Tarja Branca: a revolução que faltava” (Brasil 2013). As diversas citações do 

referido artista nesse trabalho se referem a esse documentário. Quando não o for, a referência será publicada. 
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dos homens sem história, dos que vivem à margem da história oficial, da história do poder e 

dos poderosos, dos que mandam” (MARTINS, 2008, p. 119). É o saber daquela pessoa que 

vive e recria a vida com simplicidade.  

A brincadeira do mamulengo abraça essa infinitude de vida cotidiana e guarda em seus 

recantos uma possibilidade de aprendizado com sensibilidade e afetividade perene construindo 

uma rede de saberes que vão além do conteúdo das histórias ou dos textos das canções. São 

saberes que possuem nós, entrelaçamentos que sustentam a perpetuação da brincadeira e cria 

relações de interdependência entre as pessoas envolvidas. Sentar em uma roda de saber ou estar 

em plena atividade em uma roça plantando macaxeira - nome da mandioca em Pernambuco - 

são formas de se descobrir novas maneiras de se entender e se recriar no mundo real, nutrindo 

uma relação poética com o imaginário que rompe qualquer fronteira possibilitando novas 

relações e novos nós. 

 

1.6 INTERDISCIPLINARIDADE E BRINCADEIRA DO MAMULENGO 

A interdisciplinaridade entre linguagens artísticas é comum, e na brincadeira do 

mamulengo destacam-se o teatro, literatura, artes visuais e música. São esses os primeiros 

diálogos a serem executados. Com a frase “o boneco só aparece quando toca a música”, é 

possível ver o quanto uma linguagem está ligada a outra, o quanto são dependentes para o 

desenvolver da brincadeira. 

 

 
Fig. 1.1. Placa disposta no Museu do Mamulengo - Glória do Goitá - PE 

Foto Cynthia Schneider 

 

A questão de dependência vale ser salientada em relação à linguagem musical, isso 

porque essa linguagem tem o próprio surgimento na dependência, pois uma partitura escrita 

precisa de um intérprete para cantar ou tocar. Em outras palavras, ela “não existe” enquanto no 

papel. É necessário que alguém a traga para a vida, produza o som. Essa mesma curiosa 
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condição é invertida na brincadeira do mamulengo. Seria, talvez, uma forma de respeito à 

memória dos artistas musicais. Isso é apenas um dado curioso despertado nessa pesquisa, que 

talvez possa ser abordado em outro momento, em outro trabalho.  

Voltando à questão interdisciplinar pensar o espaço da arte da história e da cultura, 

implica esse movimento. Assim, George Gusdorf (1983), aponta que é necessário pensar fora 

do nosso universo de conhecimento para que haja uma verdadeira produção científica. Tentar 

superar a distância entre um determinado saber e outro, se permitindo viver algumas incertezas, 

para poder adentrar em novas esferas de descobertas. Pensar interdisciplinarmente requer sair 

de uma zona de conforto e se deixar “invadir” por um outro recorte diferente daquele a que se 

está acomodado, e desenvolver nova lente para adentrar e reconhecer diferentes elementos que 

dialogam ou possam dialogar em um novo caminho de se saber algo, ou se saber sobre algo. É 

o romper dos limites entre áreas do conhecimento que não fazem sentido isoladas, 

especialmente no cotidiano; elas se entretecem e se fundem, deixando de ter limites entre si.  

Na brincadeira do mamulengo existe, por parte do mestre ou do brincante, um vaivém 

de ideias sobre a construção da brincadeira. Enquanto se pensa em uma nova tolda9, já se 

imagina a cena que está por vir, ou mesmo quando se pensa em uma loa, se imagina um cenário 

que serve de pano de fundo para o que será cantado. É muito claro a variante de se perceber a 

construção ora via pensamento musical, ora via pensamento visual, quase como um quadro 

pintado para ser contado e cantado. Agregado a isso, as características do brinquedo, sua 

interação, ou melhor, sua familiaridade com aspectos do proceder da arte musical, com a 

variedade de pensamentos, segue de acordo com a estruturação interna de cada mestre, de cada 

bonequeiro e mamulengueiro que de forma muito espontânea se relaciona peculiarmente com 

seus bonecos. 

Sobre esse assunto, alguns pesquisadores já abordaram e deixaram um legado. Adriana 

Alcure (2007) escreveu uma tese que trata dos aspectos do mamulengo de forma etnográfica, 

incorporando a essa pesquisa outros folguedos da Zona da Mata pernambucana. Discute a 

situação do mamulengo na atual conjuntura contemporânea, fazendo um resgate de um trabalho 

anterior sobre o circo, tecendo um pequeno paralelo. Em sua tese, ela destaca o Mestre Zé de 

Vina. Já Izabela Brochado (2005) faz uma abordagem no aspecto teatral. A tese relata a relação 

dessa brincadeira primeiramente com os africanos e não com os europeus, tendo em vista a não 

garantia documental de que o mamulengo veio de terras europeias. Aborda também outras 

manifestações do Estado na brincadeira do mamulengo como: cordel, ciranda, maracatu de 

 
9 Barraca em que se faz a brincadeira do mamulengo. Mais informações serão fornecidas adiante. 
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baque solto e virado, pastoril, caboclinhos, e os gêneros musicais xote, baião, e forró, 

destacando o molejo “obsceno” do mamulengo com esses tipos de música, principalmente o 

forró.  

Patrícia Dutra (1998) apresenta o mamulengo na capital pernambucana, Recife. 

Apresenta uma Dissertação na área da antropologia investigando o mamulengo do Professor 

Benedito e o mamulengueiro mestre Dengoso, na comunidade de Chão de Estrelas - região 

metropolitana de Recife. Examina passagens e personagens do mestre destacando a importância 

que este dá aos moradores locais.  

O gênero feminino é trazido na dissertação da Bárbara Duarte (2017). Ela investiga 

como são representadas as figuras femininas nessa brincadeira, pois por muito tempo o 

mamulengo só poderia ser manipulado pelos homens; anos depois, o quadro mudou, permitindo 

que seja mais comum a figura feminina nessa brincadeira.  

Kaise Ribeiro (2010) apresenta o Mamulengo do mestre Zé de Vina, abordando a 

dialogicidade deste com o público. No trato sonoro, chama a atenção mais para a importância 

do ritmo da voz do que da música em si – mas não despreza sua importância. Anteriores a esses 

autores, destacam-se Hermilo Borba Filho (1987), Fernando Gonçalves Santos (1979) e Altimar 

Pimentel (1988) discorrendo sobre a estrutura da brincadeira.  

Todos os olhares colocados na brincadeira do mamulengo apresentados anteriormente 

mostraram grande contribuição no estudo da cultura popular no Brasil e, no caso, da região 

Nordeste. Em todos eles se verificam as dificuldades de se manter qualquer que seja o folguedo. 

Isso também pode ser um retrato do olhar como um todo sobre as linguagens artísticas, que em 

muitos casos são tidas como “perfumaria”, coisas que podem ser descartadas, pois não fariam 

nenhuma falta. Trabalhos como esses contribuem para se asseverar que existem diferentes 

locais de discussão de saberes, locais de produção artística de grande qualidade que traz o 

cidadão iletrado academicamente, mas que é sim produtor de saberes diversos. 

Nesses locais populares os conhecimentos são profundos, são poéticos, são eficientes 

de maneira técnica e de maneira afetiva. Técnica por fazê-los criar dispositivos de 

funcionamento para desenvolver a própria arte, e afetivo por colocarem toda a história passada 

e presente. Eles remontam o olhar de quem produz o conhecimento e de quem o recebe. São 

vidas que retratam situações que fogem ao reconhecimento de algumas mídias, mas que mantêm 

a vida a qualquer custo, pois a própria existência do artista está atrelada à sua produção.  

Uma pequena consideração: dos trabalhos acima citados, uns dos mais interessantes, 

meu ponto de vista, é sobre a questão do feminino na brincadeira. Via de regra, a figura 

masculina ainda é vista com maior espaço em várias situações, fazendo com que mais se fale 
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sobre o “empoderamento” feminino em tantos locais. Quando se trata da região nordeste, 

principalmente no agreste e sertão, infelizmente isso é mais acentuado. São vários os 

sofrimentos registrados sobre a situação feminina de geração a geração. Entretanto, em número 

pequeno, existe uma parcela da população masculina que enxerga a mulher como um ser mais 

frágil e não necessariamente mais fraco. É aquela que precisa ser cuidada ou quase ser privada 

dos sofrimentos trazido pela vida. Sem fazer defesa sobre qualquer situação que se apresenta, 

ter a referência dos Mestres Zé Lopes10, Bila11, Zé de Bibi12 e Bel13, mais diretamente no 

trabalho (os mestres masculinos), não é asseverar qualquer ideia pré-concebida, mas reconhecer 

junto com a população da cidade, o olhar e a histórias de quem mais viveu a brincadeira até 

esses dias. 

Trazer o recorte musical apresentado por esses homens é investigar a sensibilidade deles 

como um todo, sem diferenciação do uso da matéria-prima por eles utilizada com o público 

masculino e feminino, com a própria família. Assim, o trabalho caminhou na investigação no 

campo musical em aspecto não linear, nem mesmo exclusivamente técnico em sua análise, mas 

como um saber que é executado dentro de outro lugar de arte e criação poética. Dizendo de 

outra forma, investigar e registrar a música (algumas) como expressão de alegria de um povo 

que a respeita sobremaneira e que tem como mais importante o simples fato de fazer arte de 

maneira espontânea dentro de um padrão próprio de criação – não acadêmico. Música que 

pertence à condição de se ser humano. Música que aparece sem a pretensão de ser aprovada por 

quem a escuta no meio da brincadeira do mamulengo. Música que é desenvolvida para ‘fazer 

parte de’, parte de algo que, posteriormente será desenvolvido junto com uma ‘quase’ plateia. 

Quase, devido ao fato desses anônimos se tornarem protagonistas diretos a partir do momento 

da chamada da brincadeira do mamulengo.  

Para desenvolver essa investigação, o pensamento dos músicos Murray Schafer, e H-J 

Koellreutter tiveram uma importância maior para direcionar a investigação principal desse 

trabalho: o processo de criação artística apresentada pela autora Cecília Almeida Salles. Tendo 

como base a abordagem da análise o processo de criação em Artes Visuais verificado por essa 

autora, esse trabalho estudou esse percurso no processo de criação na música e investigou como 

 
10 José Lopes da Silva Filho. Mestre Zé Lopes. Bonequeiro, mamulengueiro e Patrimônio Vivo no Estado de 

Pernambuco.  
11 José Edvan. Mestre Bila. Bonequeiro e mamulengueiro. Possui diferentes obras além de bonecos para o 

mamulengo. Algumas delas foram vendidas para diferentes lugares do Brasil.  
12 José Evangelista de Carvalho. Mestre Zé de Bibi. Bonequeiro, mamulengueiro e brincante de diferentes 

folguedos. Também é Patrimônio Vivo no Estado de Pernambuco. 
13 Gilberto Lopes, filho do Mestre José Lopes. Mestre Bel é bonequeiro e mamulengueiro que aprendeu o ofício 

com Mestre Zé de Vina. 
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os mestres e mamulengueiros criam ou mesmo recriam as participações musicais nessa 

brincadeira. SALLES (2011) tem um olhar voltado à gênese da criação, à sensibilidade e 

percepção presentes na vida de quem cria. Ou seja, olhar a música da brincadeira do mamulengo 

numa perspectiva interdisciplinar dialogando com as falas de mestres, bonequeiros e 

mamulengueiros, com o público em geral para investigar a ação (o artista criador) e reação (a 

população que aprecia e também é ‘coautora’ temporariamente) desse folguedo da atualidade. 

Pensando o ser humano como aquele que cria e recria no cotidiano, seja esse 

reconhecido ou não, esse trabalho se justifica por apresentar esse homem, esse artista que se 

amalgama a seu boneco, trazendo o viver artístico de visibilidade menor face às grandes 

produções e apresentações tecnológicas da atualidade. Olhar esse artista que comumente aponta 

sua tristeza pela falta de incentivo que acontece há longas décadas e, mesmo assim, reconhece 

a importância dessa arte na história da cultura e na própria história. Para entender essa vida, 

esse amálgama, Mestre Bila diz:  

A habilidade da manipulação é que dá... você olhar assim, nossa olha o boneco 

ali... aquele negócio forte. É na manipulação do boneco que você dá o jeito 

dele, que nem eu falei, dá a vida. O boneco, ele precisa tá. O espírito dele e a 

história dele acontecer. Ele precisa do mamulengueiro que lhe dá o seu espírito 

e lhe dá o seu corpo, pra esses personagens existir, porque se não foi isso ele 

só fica guardado dentro de um baú. Dormindo, só vévi dormindo. É uma 

troca.14  

 

Esse pertencimento retrata uma forma de se reconhecer no próprio objeto de “trabalho”, 

se perceber existindo no outro, mesmo que esse outro ganhe a vida, ganhe a própria essência a 

partir daquele que o olha e segura, mesmo que esse seja um simples boneco. 

O trabalho foi desenvolvido em etapas, não necessariamente lineares. Foram leituras, 

entrevistas, conversas informais. As conversas informais foram as mais interessantes, 

produtivas, face ao pensamento de ir e vir dos mestres na construção dos próprios pensamentos, 

pois dessa forma, já se pode perceber um pouco da forma de pensar. De maneira geral, preferem 

conversar a respeito de um assunto do que responder perguntas diretas. A pergunta direta fazia 

com que diminuísse a fluência. A partir do momento em que se deixava o entrevistado livre 

para falar, foi dito por um deles: “agora saiu melhor”. 

Retomando ao escopo do trabalho e resgatando a questão do entrelaçar, durante as 

pesquisas de campo foi possível verificar a relação direta entre o brincante, mamulengueiro e o 

maestro, pois como uma batuta na mão de um maestro, assim é o boneco na mão do mestre: um 

prolongamento do próprio corpo, uma forma de chegar aonde poucos conseguem atingir, 

 
14 Entrevista concedida à autora. 



18 
 

poucos conseguem principalmente, permanecer. Como o som, a vida que ao boneco é dada 

atinge qualquer um que esteja por perto sem pedir licença e lá faz morada, levando o ouvinte a 

viver e reviver diferentes memórias.  

Em uma brincadeira do mamulengo e em um concerto, histórias são apresentadas 

levando seu público a sentir diferentes sentimentos e emoções, propiciando uma pura magia.  

 

1.7 GRUPOS DE BRINCADEIRAS DE EXPRESSÃO NO BRASIL  

No Brasil, os espaços para manifestações artísticas são diversos de norte a sul do país. 

Cada um deles apresenta a história e influências históricas de onde vieram. Mostrando as 

características ligadas ao objeto de estudo, encontram-se alguns grupos que estão 

desenvolvendo o trabalho com a base na cultura popular que vale o destaque no momento.  

 

1.7.1 Parlapatões15  

Situado na região central da cidade de São Paulo, o grupo trabalha com comédia e teatro, 

mas em uma vertente circense. Levam esse trabalho para todo o Brasil, como também recebe 

diferentes companhias artísticas nacionais e internacionais, produzindo e sediando festivais. 

Como registram,  

Os Parlapatões se caracterizam por ser um grupo vivo no contexto 

cultural da cidade de São Paulo, cuja singularidade traz a herança do 

Circo e do Teatro de Revista, que comenta e faz humor com os 

acontecimentos enquanto eles acontecem, primordial na crítica de 

costumes, se valendo disso para buscar um sentido político em sua obra. 

É um grupo que gira em torno da linguagem circense, do humor 

provocativo, da dramaturgia própria, do improviso e de elementos 

populares que trazem uma intensa carga clássica para se atirar na 

criação constante e presente na vida da cidade e de seus cidadãos 16. 

 

Embora não utilize a manipulação de bonecos, o grupo, além do humor provocativo e o 

improviso, atua com a participação da plateia ainda que de uma maneira diferente. No caso, são 

momentos pontuais em que um ou mais atores se colocam diretamente na plateia e começam 

uma conversa que posteriormente retorna para a sequência da apresentação, como no caso da 

história da peça “Totalmente Pastelão”. A história data do século XIII, quando Chico Farofeiro 

e Resmelengo se organizam para montar uma empresa de trapaças, que por fim criam uma 

grande confusão. Essa é uma história adaptada para crianças. Nesse momento a plateia responde 

perguntas, argumenta e participa diretamente do enredo que está sendo apresentado, 

 
15 Informações recolhidas no site do grupo http://parlapatoes.com.br/site/.  
16 Informações retiradas do próprio site http://parlapatoes.com.br/site/quem-somos/.  

http://parlapatoes.com.br/site/
http://parlapatoes.com.br/site/quem-somos/
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característica idêntica ao do mamulengo, com a diferença de que nesse último, nem roteiro é 

escrito e nenhuma fala é decorada.  

O grupo teve início em 1991 fazendo apresentações na rua, e “passando o chapéu” para 

arrecadar algum valor. No ano seguinte, ficou mais estruturado e conseguiram levar o 

espetáculo de característica de rua para dentro da sala de espetáculo. O carro-chefe dessa nova 

estrutura foi a peça “Parlapatões, Patifes e Paspalhões” que por sua vez deu o nome ao grupo. 

 

1.7.2 Instituto brincante 

Outra companhia que apresenta a cultura popular é o Instituto Brincante. Liderado pelo 

compositor, instrumentista, bailarino e pesquisador Antônio Nóbrega, o Instituto atua com 

palestras, encontro com artistas, projetos sociais e curso de diferentes durações. O instituto é 

apresentado como  

Um espaço de conhecimento, assimilação e recriação das inúmeras 

manifestações artísticas do país, que celebra a riqueza da cultura nacional e a 

importância da sua diversidade. Tem como foco a pesquisa e reelaboração da 

cultura brasileira. Novos valores, novas maneiras de construir saberes e 

proporcionar ao indivíduo um outro modo de pensar as relações na sociedade 

contemporânea17. 

 

Pelo próprio nome a semelhança com o mamulengo é muito estreita: Brincante, nome 

como os artistas populares se autodenominam. Mantendo o profissionalismo em alto nível com 

reconhecimento nacional e internacional, a escolha em se colocar como brincante remonta para 

em todo tempo o ser humano se permitir a oportunidade de brincar, de reviver o próprio 

cotidiano, de se reinventar na própria espontaneidade, revendo e revivendo os jogos do 

cotidiano.  

Suas apresentações e shows são calcados como fruto de muitas pesquisas, tendo como 

exemplo o espetáculo “Naturalmente – teoria e jogo de uma dança brasileira”18. Nele são 

verificados os processos de miscigenação do país nos quatro primeiros séculos de formação. 

Iniciando a apresentação com passos, gingados e gestos, o espetáculo mostra uma verdadeira 

aula nas linguagens artísticas e na história da cultura brasileira. O trabalho conta, canta e 

representa diferentes momentos da cultura verificando os diferentes locais de formação do 

artista e do cidadão. 

Como no mamulengo, o improviso é constante, só que na linguagem da dança. Mesmo 

tendo uma sequência ordenada na coreografia, a espontaneidade e criatividade são vistas de 

 
17 Informações contidas no site da instituição 

http://www.institutobrincante.org.br/institucional/O%20BRINCANTE. 
18 Sobre o assunto em https://www.scielo.br/pdf/ea/v26n76/27.pdf. 

http://www.institutobrincante.org.br/institucional/O%20BRINCANTE
https://www.scielo.br/pdf/ea/v26n76/27.pdf
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maneira plena e fundamentada nas pesquisas e experimentações “curtidas” ao longo da vida. 

Tanto no mamulengo como no respectivo espetáculo, a então “facilidade” de se improvisar é 

fruto de pesquisas constantes como de revisitar o que se aprende ao longo da vida. É necessário 

que o pesquisador esteja em constante atenção para perceber e solver o que se lhe apresenta de 

formas variadas. 

 

1.7.3 Mamulengo Presepada19 

Aproximando mais um pouco do local do objeto de estudo, está o grupo Mamulengo 

Presepada em Taguatinga - Distrito Federal. O referido grupo foi criado pelo brincante Chico 

Simões em parceria com o amigo Carlinhos Babau. Nos idos dos anos 1980, a dupla viajou pelo 

Brasil fazendo pesquisas e interagindo com os mais variados brincantes, principalmente na 

região Nordeste. Na cidade de Carpina – PE, conheceu o Mestre Solón do Mamulengo Invenção 

Brasileira que os presenteou com uns bonecos e os incentivou a desenvolver a brincadeira. O 

envolvimento de Chico Simões não parou aí e o levou a participar do encontro de artistas na 

Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2009, recebendo vários prêmios.  

Como coordenador do grupo, desenvolveu o espaço Vila Mamulengo, no povoado de 

Olho D’água em Alexânia - GO, onde desenvolve atividades como bonequeiro, palhaço, 

mágico, ventríloquo e brinca com mamulengo. Em algumas vezes inicia sua brincadeira junto 

ao público com a seguinte saudação:  

 

Quem vai passando arrepare, quem já parou, atenção 

Eis que é chegada a hora de ouvir com emoção 

História de amor e guerra 

Trazidas lá de uma terra da nossa imaginação 

É uma terra sem fronteiras de nome São Saruê 

Que a procura não acha/quem mais olha menos vê 

Que não existe nos livros nem nos mapas 

Mas vou mostrar pra vocês 

 

Começa a brincadeira que segue em média por 40 minutos em locais ao ar livre ou em 

espaços fechados. Diferente das brincadeiras em Glória do Goitá, o Mamulengo Presepada 

 
19 Informações colhidas no site do grupo http://www.mamulengopresepada.com.br/ 

http://www.mamulengopresepada.com.br/
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utiliza músicas gravadas em algumas apresentações, colocando para cada boneco uma trilha 

diferente de acordo com a personalidade apresentada.  

A desenvoltura do mestre é impecável, fazendo com que os bonecos criem vida e 

envolva toda a plateia presente com participação efetiva no decorrer da apresentação. Adultos 

e crianças falam e comentam, de maneira efusiva, a história que está sendo vivida. Com mais 

de 40 anos de carreira, o grupo segue desenvolvendo a cultura popular com produções e ideias 

que são fruto de muitas pesquisas por parte desse brincante.  

 

1.7.4. Carroça de mamulengos20  

O último a ser comentado, mas não menos importante, é o Carroça de Mamulengo da 

cidade de Juazeiro do Norte – CE. De formação familiar, o grupo possui mais de 40 anos de 

estrada, apresentando a terceira geração de brincantes atuando incansavelmente. Formado por 

atores, músicos, brincantes, bonequeiro, contadores de história, o grupo produz peças, clips e 

apresentações circenses. Mantendo a tradição de mamulengo no próprio nome, eles 

diversificam a atuação, mas mantém o jeito jocoso e informal característico da brincadeira 

original. 

O grupo utiliza vários tipos de brinquedos, inclusive coletam alguns durante suas 

viagens e reutilizam para criação de novos utilizando materiais reciclados. Os bonecos da 

companhia foram desenvolvidos ao longo dos anos e apresentam uma característica própria, 

mantendo uma personalidade que reflete o perfil do grupo. Com cabaças, sisal, madeira, cada 

boneco surge para ser protagonista das mais diferentes histórias, podendo ser de manipular, de 

vestir, de vara ou de máscaras. 

A partir desses grupos citados, mover o olhar para os mamulengos de Glória de Goitá é 

percorrer o caminho inicial da brincadeira, verificando não a brincadeira montada, a sua 

execução, mas os caminhos anteriores, ou melhor, as relações e movimentos que acontecem 

anates da brincadeira. Dessa forma espera-se registrar um pouco da história e dados de locais e 

pessoas que fazem a brincadeira existir, como também documentar algumas músicas em 

partitura, pois esse tipo de registro ainda não foi feito, tornando essa pesquisa um registro de 

situações até então não vistas, o que a torna inédita nesse quesito. 

 

 

 

 
20 Informações encontradas no site do grupo http://www.carrocademamulengos.com.br/  

http://www.carrocademamulengos.com.br/
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1.8. HISTÓRIA DE BONECOS NO MUNDO 

 

A marionete é velha como o mundo. Ela é uma filha natural da poesia. 

É imortal, embora habitando na terra, tendo sido criada  

para fazer os homens esquecerem suas preocupações.  

Jacques Chesnais 

 

Sobre os bonecos no mundo, pode-se dizer que eles estiveram presentes nos mais 

variados países representando e apresentando a cultura respectiva. A arte, nas mais variadas 

linguagens, sempre esteve presente registrando situações do cotidiano ou mexendo com o 

imaginário de todos os que a ela fossem apresentados. Tendo seu registro com muitas 

discussões e brigas, literalmente falando, o mamulengo revela situações do cotidiano, não 

apenas da vida dos mamulengueiros e mestres, mas da realidade do cidadão que o aprecia e 

compõe a arte com ele durante o espetáculo. 

Se tratando do boneco no mundo, existe o registro de pessoas reconhecidas na história 

que apreciavam o trabalho com bonecos, seja com alegria e importância, ou como projeção da 

própria condição de lamento. No primeiro caso, Charles Magnin (2017) nos traz que o famoso 

compositor do período clássico Franz Joseph Haydn (1732-1809) compôs óperas para bonecos. 

A que restou, segundo estudiosos, é a primeira e em um único ato: Philemon Und Baucis21, a 

história de um casal de camponeses pobres que, sem saberem, oferecem hospitalidade a dois 

deuses do Olimpo que resolvem verificar a condição humana na terra. Depois dos deuses terem 

peregrinado por muito tempo e serem desprezados, encontram pouso na casa do casal já idoso, 

Philemon und Baucis, que não pouparam a única gansa para oferecer alimento aos dois 

hóspedes. Em gratidão a tal receptividade, os deuses fazem um registro eterno da memória 

daquele casal, transformando-os em duas árvores. Essa história tem como cenário a região da 

Frígia, e é contada de pai para filho desde muitas gerações. A obra de caráter cômico tem cerca 

de 60 minutos de duração e foi oferecida pelo compositor à Imperatriz Maria Teresa Valburga 

da Áustria no final dos anos de 1700.  

 
21 Esse mito traz tanto Zeus e Hermes ou Mercúrio e Júpiter como os referidos deuses.  
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Figura 1.2. Página 1 – partitura Philemon und Baucis. Ópera Joseph Haydn (1732-1809). 
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No segundo caso, o mesmo MAGNIN diz que o imperador Marco Aurélio teve 

profundas reflexões inspiradas por meio dos bonecos, registrando uma observação de cunho 

cristão sobre a morte, dizendo que “A morte põe fim à agitação que os sentidos comunicam à 

alma, aos violentos sobressaltos das paixões e a esta triste condição de fantoche para reduzir a 

distância do pensamento e a tirania da carne22” (tradução nossa). Duas situações em que os 

bonecos são lembrados no cotidiano em lugar e períodos diferentes.  

Os estudos sobre a apresentação dos bonecos no mundo apresentam suas manifestações 

em três partes: hierático – religioso; aristocrático – nobreza; e popular – pessoa simples. No 

Brasil, verifica-se com mais ênfase o hierático e popular. 

Na atualidade, o respeito pelo boneco também é verificado nos Estados Unidos da 

América, na cidade de Atlanta - GA. Lá existe um espaço reservado para mostrar um pouco da 

história do boneco no mundo e, principalmente, nas terras americanas. O local é o Center for 

Puppetry Arts, espaço onde funciona uma organização de mesmo nome, reconhecida como a 

maior voltada à arte dos bonecos de maneira geral, priorizando as áreas de performance, 

educação e museologia. Está localizada no chamado “bairro das artes” – Midtown. É um dos 

poucos museus desse gênero no mundo. 

 
Fig. 1.3. Fachada principal. Acervo do Museu. 

Foto site do museu 

https://puppet.org/ 

 

 

 
22 “La mort met fin à l’agitation que les sens communiquent à l’ame, aux violentes secousses des passions et à 

cette triste condition de marionnette où nous réduisent les écarts de la pensée et la tyrannie de la chair” 

(MAGNIN, 2017, p. 23).  

https://puppet.org/
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Na entrada do museu, o público é recebido de maneira poética com um pequeno texto 

que apresenta a vida que traz o teatro de bonecos:  

Fantoches: uma herança global. Não importa por onde você vagueie, você 

encontrará fantoches, titeriteiros e uma audiência extasiada. Embora os estilos 

e línguas possam ser diferentes, o simples ato de respeitar vida e personalidade 

em um objeto sem vida, é uma magia que transcende as fronteiras culturais.  

Venha explorar o nosso mundo de fantoches e descobrir por si mesmo o 

surpreendente parentesco entre esses diferentes personagens e as histórias que 

eles contam. Suas performances divertem, informam, iluminam e enriquecem 

a alma23 (tradução nossa). 

 

Em todos os lugares haverá, de alguma maneira, a mágica de várias histórias que se 

cruzam por meio dessa arte, histórias que perpassam pela vida de seus manipuladores, que 

alcançam de forma peculiar o coração de muita gente. Histórias que se entremeiam, que 

concordam e que discordam sobre quase tudo, mas que nessas diferenças conseguem a unidade 

de sentimentos e emoções vividas pelas mais variadas vidas. 

No Museu, as histórias dos bonecos no mundo estão registradas em muitas imagens. 

Um grande mapa, logo na entrada, remete o espectador a um panorama da existência dos 

bonecos no mundo. Sob uma atmosfera cativante, quem se aproxima adentra em um universo 

brincante e fantasioso que mostra a importância desse “brinquedo” nos seres humanos.  

 
Fig. 1.4. Bonecos no mundo. Center for Puppetry Arts – Museu. 

Foto: Cynthia Schneider 

 

 
23 Puppetry: a global heritage. No matter where you roam, you will find puppets, puppeteers, and enraptured 

audiences. Although the styles and languages may differ, the simple act of breathing life and personality into a 

lifeless object is a magic that transcends cultural boundaries.  

Come explore our world of puppetry and discover for yourself the surprising kinship between these different 

characters and the stories they tell. Their performances entertain, inform, enlighten, and enrich the soul. 
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Várias frases são reproduzidas sobre os bonecos. Frases de pessoas de vários continentes 

a respeito da influência dos bonecos.  

Como aqui no Brasil, os bonecos são reconhecidos por apresentarem situações e 

relatarem os fatos mais diversos do cotidiano, nas mais diferentes esferas: política, social, 

econômica, etc. As histórias vão além do entretenimento e da diversão que os bonecos podem 

produzir. Essas histórias seguem de geração em geração recortando o que existe de singeleza, 

peculiaridade, arte e, por que não dizer, a originalidade cativa comum ao ser humano, 

originalidade de recriar sob o que já está no nosso imaginário, no que é legado no mundo ao 

qual pertencemos. Não importando se essas histórias estejam circunscritas em cerimônias 

religiosas, ritos comunitários de passagem, expressões políticas ou na educação, os bonecos 

refletiram a cultura e tradições, como também as preocupações sociais das pessoas que o 

criaram e o trouxeram à vida. 

Antes de sair desse locus americano, vale destacar o registro da brincadeira 

pernambucana nessas terras, com o termo com o qual é conhecido, mamulengo. No Center for 

Puppetry Arts existe essa referência a três bonecos da cultura pernambucana: Lampião, Maria 

Bonita e a Dama de Vermelho. Sobre o registro do mamulengo, a foto não está muito clara, 

devido ao pequeno alcance do equipamento, mas vale registrar. Nesse espaço, a curadoria local 

relata um pouco da brincadeira em Pernambuco e de como ainda é viva nesse Estado. 

 
Fig. 1.5. Recorte sobre o Mamulengo de Pernambuco  

Center for Puppetry Arts – Museu. 

Foto: Cynthia Schneider 
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Fig. 1.6. Dama de vermelho, Lampião e Maria Bonita. 

Foto: Denis Schneider 

 

Existindo de diferentes formas, cores e tamanhos, os bonecos são chamados de 

diferentes maneiras. Na Índia, vidouchaka; na Turquia, karagós; na Inglaterra, punch; na 

França, Guignol; na Itália, fantoccini; em Portugal, Marioneta; nos Estados Unidos, Puppet.  

 
Fig. 1.7. Guignol (francês). Foto da foto. Acervo Center for Puppetry Arts – GA 

Foto: Cynthia Schneider 

 

1.8.1. Bonecos no Brasil 

No Brasil, também recebeu vários nomes, como João Redondo, no Rio Grande do Norte 

e Paraíba; Mané Gostoso, na Bahia; João Minhoca ou Briguela, em Minas Gerais - também 

chamado de João Minhoca, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo;  Cassimiro Coco, 

no Piauí; no Ceará, há muito tempo atrás, o teatro de bonecos foi chamado de Presepe de 
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Calungas de Sombra, pois era apresentado por meio de projeção da sombra dos bonecos. Por 

fim, Mamulengo no Estado de Pernambuco24. Como no Estado da Geórgia, o Estado de 

Pernambuco possui na cidade de Glória do Goitá um espaço que, apesar de ser mais modesto, 

continua seu trabalho para desenvolver essa brincadeira trazendo consigo marcas históricas 

desde seu surgimento. Percurso que tem sofrido algumas mudanças, mas que não deixa sua 

essência. 

O mamulengo tem sido reconhecido como um fenômeno de recriação constante, que 

transcende, que conversa e convence sobre o que se é ou o que se pode ser. Vivo até os dias de 

hoje, ele mostra uma característica do povo pernambucano: a teimosia. Teimosia e não 

persistência, por ser a teimosia mais obstinada, irreverente e porque não dizer, autoritária. Uma 

das razões do Estado de Pernambuco ser o palco certeiro de tantas manifestações artísticas 

resistentes de geração em geração e no caso desse trabalho - a teimosia do mamulengo. 

O pernambucano mostra uma característica de espírito livre, de normalmente não se 

deixar aprisionar por imposições, modismos. É um povo que possui vocabulário peculiar, não 

se constrangendo em utilizá-lo em qualquer lugar que julgue necessário. Cria palavras e 

expressões para exprimir com profundidade o que se quer dizer, como por exemplo, “ele é o 

cão chupando manga” – a pessoa que sabe de tudo; “ela chegou com gosto de gás” – empolgada, 

entusiasmada; “iapôis” – é isso mesmo, etc. Colocações que criam vida no cotidiano e que 

fazem mais sentido para as interlocuções feitas. 

Assim, é verificado um verdadeiro prazer no povo pernambucano em fazer as coisas 

como fazem e dizer como dizem, o que os leva a colocar em todo e qualquer gênero artístico 

esse fazer peculiar, essa característica de se viver de maneira a não se incomodar com tantos 

pensamentos diferentes do que se observa no país. Com cavalo marinho, maracatu, caboclinhos, 

urso do carnaval, a burra, o xaxado, baião, ciranda, o pastoril, coco, banda de pífanos, frevo, o 

Estado de Pernambuco desfruta desse arcabouço artístico desde o seu surgimento. Falando 

sobre a diversidade, em um Estado cuja capital possui as marcas da arquitetura holandesa, os 

poucos estudiosos do assunto fazem inferência para os portugueses trazendo a brincadeira do 

mamulengo para ter o seu lugar mais forte a zona da Mata pernambucana. Cidades como 

Carpina, Lagoa do Itaenga, Vitória de Santo Antão registram muitos mamulengueiros, mas é 

na cidade de Glória do Goitá que essa brincadeira tem maior referência. O cidadão gloriense25 

vibra e participa a cada brincadeira, tendo orgulho de falar da importância dessa arte enquanto 

história e cultura de sua cidade.  

 
24 Em algumas regiões desse estado e também da Paraíba, é chamado de babau.  
25 Gentílico da cidade de Glória do Goitá é chamado de gloriense. 
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Como dito, apesar de não se poder afirmar quando o mamulengo chegou ao Brasil, 

historiadores e mamulengueiros da atualidade supõem que eles chegaram com os 

colonizadores, pelo fato de que nesse período a Europa vivia um momento de grande expressão 

do teatro de bonecos nos mais variados recortes da sociedade. Era uma diversão experimentada 

em todas as idades, como nos conta BORBA FILHO (1987). Nesse percurso, Luiz Edmundo 

(2000) informa que foi no século XVIII que o teatro de bonecos fazia sua participação artística 

assumindo a responsabilidade de divertir o povo. BORBA FILHO (1987) acredita que foi por 

meio do circuito natalino, do presépio que se difundiu o mamulengo, utilizando-o como ponte 

para se entender a mensagem do nascimento de Jesus. Ele segue dividindo em: Pastoril, com 

atores humanos e mamulengo com os bonecos.  

De acordo com Fernando Augusto Gonçalves Santos (1979), os presépios são atribuídos 

a Francisco de Assis, no ano de 1223, quando representa o nascimento de Jesus em 

comemoração ao Natal, tradição que, com o passar dos anos, é mantida pela Ordem dos 

Franciscanos. Por volta do século XVI, em Olinda, o Frei Gaspar de Santo Antônio faz essa 

representação no convento dos franciscanos. Dessa forma, estudiosos do passado e 

mamulengueiros da atualidade concordam em dizer que a brincadeira do mamulengo surgiu em 

berço eclesiástico com o nascimento de Jesus e diferentes cenas bíblicas; com o passar do 

tempo, começou a colocar situações do cotidiano, com a intenção de aderir mais público em 

suas apresentações e ao mesmo tempo ensinar os conteúdos sagrados. 

Sobre essa referência hierática, BORBA FILHO registra essa relação dizendo que  

desde a mais remota antiguidade os egípcios possuíam estátuas animadas nos 

templos, sendo que por ocasião das festas dedicadas a Osíris, as mulheres 

participavam das procissões conduzindo falos mecânicos. A estátua animada 

representou, por exemplo, acontecimentos em torno de Osíris. No primeiro 

quadro via-se Isis chegar, lamentando-se pela morte de Osíris; o segundo 

quadro figurava um barco e Ísis à procura do corpo do marido que deveria ter 

sido jogado ao Nilo; terceiro quadro: mais lamentações, o corpo encontrado e 

ressurreição de Osíris. Estamos, sem dúvida, diante da origem religiosa do 

teatro de bonecos, muito aproximado, por sinal, dos espetáculos litúrgicos 

medievais, inclusive com o tema da ressurreição (BORBA FILHO, 1987, p. 

11). 

 

Por essa e por outras colocações, diferentes pesquisadores fazem inferência sobre a 

chegada dos mamulengos no Brasil, via Padres Jesuítas, com a história do Presépio. Ainda nesse 

pensamento, muitas pessoas mais velhas da cidade contam ter ouvido histórias sobre a criação 

do sol, da lua e dos seres viventes, registrando estreita relação com as narrativas bíblicas. Dizem 

ainda que foi para ensinar aos índios que os padres utilizaram a arte teatral ao longo de vários 

anos, e até hoje perdura a prática do mamulengo, não como um fator catequizador, embora 
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transmita diferentes assuntos, mas como uma grande brincadeira levada a sério pelos seus 

executores. Altimar de Alencar Pimentel (1988), afirma que os holandeses tiveram uma 

contribuição no teatro de bonecos entre 1630-1650, entretanto, essa ideia não é muito aceita 

pelos mestres, bonequeiros e mamulengueiros em geral.  

Não se sabe ao certo de onde surgiu o termo “mamulengo”. A ideia mais corrente 

provém de uma característica muito comum entre os nordestinos em geral: a corruptela. Assim 

como no caso do frevo – que vem de ferver, frever, frevo – o mamulengo vem de mão mole, 

mão molenga, mamulengo, pois é necessário ter um molejo característico para manipulação dos 

bonecos, manipulação para dar vida àquele pequeno “ser”. Esse termo é utilizado apenas no 

Estado de Pernambuco.  

Para todo o povo e artistas, o mamulengo não é um espetáculo, é uma brincadeira26. 

Uma das versões sobre o início da brincadeira por parte da população em geral é registrada por 

Hermilo Borba Filho, que ouviu do famoso mamulengueiro Januário de Oliveira, criador do 

famoso personagem Professor Tiridá (Tira e dá). A história é longa, mas vale ser transcrita. 

 

Existia numa fazenda no interior do Estado de Pernambuco, um senhor de muitos 

escravos. Ele era rústico, perverso para seus escravos. Quando um deles adoecia, mandava 

matar e ficava tão somente com os escravos que gozavam de perfeita saúde, porque dizia ele: 

‘Escravo doente não dá produção’. E entre outros existia um preto [...] de nome Tião. 

Por ele chegar atrasado um dia no serviço, o seu senhor chamou sua atenção dizendo:  

- Por que chegasse tão atrasado? Ele disse:  

- Senhor, cheguei atrasado porque Maria, minha mulher recebeu a visita da cegonha. 

Então o senhor lhe diz:  

- Negro imbecil, quem recebe visita da cegonha é a minha esposa, não a tua negra. A 

tua negra recebe, sim, a visita de um urubu. 

O negrinho ficou chocado, mas reclamou: 

- Senhor, não é possível, também somos humanos. 

- Tu já sabes falar, não é? Vais ser barbaramente açoitado para que sirva de exemplo 

para os outros. 

Então bateu no negro e botou no tronco. À noite, quando o negro chegou na senzala e 

justamente no lugar dormia, começou a lamentar a situação e dizendo para os outros:  

 
26 Termo já explicado anteriormente. 



31 
 

- O senhorzinho não parece ter aquilo que nós temos detrás do peito e que se chama 

coração. Parece que dentro do peito dele tem uma pedra. Até a cara dele é de pau. 

Mais do que depressa, o preto praticamente esculturou uma figura, envolvendo em 

trapos, atravessando uma esteira na porteira da senzala, começou fazendo tudo o que o patrão 

fazia ao correr do dia dele: 

- Vai, negro vadio, trabalha, negro é como porco, mata-se um, encontra-se outro. 

No meio dele tinha um preto que era muito chaleira27. Correu à casa-grande e disse:  

- Senhor, Tião está mangando do senhor, fazendo tudo o que o senhor faz com ‘nóis’ no 

dia. 

Ele então veio e disse: 

- Vou dar-lhe um castigo. 

Apanhou um bruto chicote, ‘chega’ na porta da senzala ficou apreciando o resto da 

história do preto. Quando viram o senhor, ajoelharam-se, curvaram-se respeitosamente, 

pediram piedade: 

- Senhor, não fui eu, foi Tião. 

- Tião, como falasse a verdade vai ser perdoado. Todos aqueles que falavam a verdade 

merecem perdão. 

Volta ele para a casa-grande onde encontrou a sua esposa. Então ela disse para ele: 

- Não sois tão ‘bravio’, tão corajoso, então por que deixas que um negro mangue28 de 

ti? 

Ele, chocado com aquilo, no dia seguinte disse a Tião: 

- Tião, agora você vai fazer o mesmo que fez comigo com a sua sinhá. 

- Senhor, o senhor tem um coração perverso e a minha sinhazinha tem pior. É fácil dela 

me mandar matar. 

- Quem manda aqui sou eu. Escultura. 

Ele fez a escultura e começou novamente no outro dia. Fazia a mesma coisa. O negro 

saiu de entre os outros e foi avisar a sua sinhá: 

- Sinhazinha, Tião agora tá fazendo a mesma coisa com a senhora. 

Ela levanta-se e diz: 

- Tu não bateste nele, mas eu vou bater. 

Entra, então ele apanha ela pela mão e diz: 

 
27 Chaleira: palavra que quer dizer um puxa-saco, uma pessoa que tem o hábito de adular a quem tem maior poder. 
28 Debochar. 
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- Não. A cumieira29 sou eu, você fala depois. Volte, descanse.  

No outro dia o administrador censurou os dois. Então o negrinho levantou-se do mesmo 

canto e foi dizer. Acontece que o negro foi justamente o pivô dessa situação. O administrador 

quis bater, mas não foi possível. Então o patrão veio e disse: 

- Tião, de hoje em diante tu continua com essa pequena diversão, uma vez que depois 

do teu trabalho, cansado, tu nada tem o que fazer e nem tem diversão nenhuma. Continua com 

esse mamulengo. 

Tião, contente com aquilo, continuou todos os sábados fazer o mamulengo nessa cidade. 

E daí começou o mamulengo nordestino. 

Esse conto tem bastante aceitação, e, certamente, essa história foi repetida várias vezes, 

com mudança de detalhes, mas mantêm a originalidade. Assim sendo, a brincadeira do 

mamulengo se espalha e encontra espaço em várias cidades do Estado de Pernambuco. 

A partir desse contexto, como é o mamulengo? Como é composto? Quem são os 

personagens que contam as histórias? Como se desenvolve a brincadeira? Como se cria ou 

recria o que se conta? Como são as músicas apresentadas e qual a importância das canções 

nessa brincadeira? Muitas perguntas acompanham pesquisadores ao longo dos anos e novas 

questões surgem a cada dia, novas lentes são despertadas para proposições e descobertas que 

levam a novos patamares de pesquisa.  

 

1.9 DESCREVENDO O MAMULENGO 

Inicialmente, a brincadeira do mamulengo era feita na zona rural das cidades, em espaço 

aberto, descoberto e em algumas vezes, com pouca proteção do sol. Tudo dependia do que se 

tinha para trabalhar, do que era possível. O brincante andava horas e horas no transporte que 

tinha: carroça, a pé, no lombo de um animal e, algumas vezes, conseguia uma gentileza de 

alguém sendo levado de carro. Existia também a participação esporádica nas brincadeiras por 

diferentes profissionais como feirantes, roceiros, cabelereiros, pedreiros, lavradores e pequenos 

comerciantes que aprenderam a brincar vendo outras pessoas brincarem. Essa característica da 

observação foi muito constante por muito tempo, a única forma para o desenvolvimento desse 

e de outros folguedos da cultura (atualmente existe também o sistema de oficinas e cursos, 

mantendo o processo oral). Era a proximidade com o mestre que fazia surgir novos mestres.  

 
29 Palavra na grafia correta, cumeeira. Peça em madeira mais alta de uma casa, onde se assentam os caibros de 

cada uma das águas. 
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O Mestre Bila30 conta, em entrevista para esta pesquisa, que foi esse seu percurso tendo 

como inspirador o Mestre Zé Lopes ainda na infância, quando viu a vida que os bonecos 

transmitiam e decidiu se tornar um brincante. “Eu vi e tive vontade de fazer. No primeiro dia, 

eu toquei no Mestre Zé Lopes e ele gritou comigo. Não gostei do que ele fez no momento, mas 

depois eu entendi o que aconteceu. O Mestre (Zé Lopes) estava no meio de uma brincadeira, 

estava concentrado e eu, sem querer, atrapalhei o andamento da brincadeira”. Bila segue 

dizendo que “ele me chamou depois e perguntou o que eu queria, eu disse que queria brincar 

como ele, mas que estava desistindo porque ele gritou. Ele me explicou, deu atenção e até hoje 

não parei mais de brincar”. A transmissão de conhecimento, a generosidade e solidariedade 

também é ponto comum nessa arte, pois dessa forma, se consegue perpetuar a brincadeira.  

 

 
Fig. 1.8. Mestre Bila no Museu do Mamulengo – Glória do Goitá. 

Foto: Cynthia Schneider 

 

Voltando ao desenvolvimento dessa arte que teve início na zona rural, registros 

históricos e mamulengueiros da atualidade relatam que a brincadeira tinha e tem a característica 

de não ter hora para acabar31, de não ter um roteiro definido do que vai ser dito. Possui uma 

“magia” de encantamento que realça o cenário natural do local geográfico onde é mais 

apreciado, uma cena envolvente que inventa e reinventa o cotidiano, mostrando uma 

 
30 José Edvan é mestre e bonequeiro. Possui a própria Tolda e faz suas brincadeiras junto com o Mamulengo Nova 

Geração.  
31 Na atualidade essa realidade se modificou, pois muitos brincantes já possuem o contrato determinando a 

quantidade de horas, ou mesmo minutos, que deverá ter a brincadeira. 
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característica de um povo de uma região livre de muitas fôrmas e formas de viver em que os 

participantes manifestam um espírito liberto e acolhedor.  

Nesses sítios é onde encontramos o Mamulengo sendo praticado no seu 

melhor estilo, expressando todas as suas características de folguedo teatral, 

quer sejam plásticas ou dramáticas. É dentro desse contexto de relações com 

meio geográfico e vida social, dentro de uma ecologia bastante específica que 

ainda se pode encontrar o espetáculo do mamulengo acontecendo com a 

extraordinária duração de sete a oito horas, brincando-se a noite inteira até o 

raiar do dia. Aqui não se deve apenas salientar o aspecto da duração mas, 

sobretudo, o fato da interação completa do público com o espetáculo, num 

resultado teatral dos mais comoventes, carregado de força telúrica (SANTOS, 

1980, p. 22). 
 

Uma singeleza que continua seduzindo adultos e crianças tanto para plateia quanto para 

futuro mamulengueiros e mestres. Essa singeleza, entretanto, aponta para uma outra 

característica que traz a diferença entre outros tipos de teatro: a dureza da vida, em que muitas 

vezes os bonecos atores falam, brigam, utilizam diferentes xingamentos, e muitas vezes morrem 

ao final. Nessa morte, a tristeza quase nunca é participada pela plateia, mas a mesma é levada 

ao delírio nas mais altas gargalhadas, pois,  

o mamulengo revela de modo singular a rica expressividade do dia a dia do 

povo da região. Através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e 

suas tristezas, com seus temores e sua capacidade de fé, com seus tipos 

matreiros e seus elementos repressores, com o esmagamento de seus direitos 

e sua ânsia de liberdade (SANTOS, ibid, p, 19). 

 

É uma forma de extravasar a dureza da realidade daqueles que, na sua maioria, 

precariamente conseguem escrever o próprio nome; entretanto, é esse povo que é muito bem 

apropriado dos sentimentos mais intrínsecos da realidade ao qual estão expostos, criando uma 

nova realidade de mundo, invertendo valores de poder em que suas expressões não são 

reprimidas. Em alguns momentos a brincadeira aparece em situação de catarse para brincantes 

e espectador, em ambos se sentem vingados face à dureza imposta pela exclusão vigente, 

gerando muito riso. É o sentimento vivo que é compartilhado em uma brincadeira, por meio da 

dinamicidade de um brinquedo que, naquele momento, traz para si toda a realidade do mundo, 

fazendo a justiça para os mais fracos, nos invisíveis da sociedade.  
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Fig. 1.9. Morte – boneco temido e aclamado 

Foto Cynthia Schneider 

 

 

1.9.1 Estrutura física da brincadeira 

Estrutura que compõe a Brincadeira – Tabela com base nos dados de Fernando Augusto 

Gonçalves Santos (1980). 

Apesar de algumas variações em relação à composição estrutural da brincadeira, existe 

uma apresentação básica do espaço da brincadeira: 

 

Tabela 1.1 – Estrutura da brincadeira dentro da Tolda – barraca, o palco 
Pessoa O que faz 

 

Mestre 
O mais importante, por geralmente ser o criador da brincadeira e dono dos 

bonecos. É o responsável pelo brinquedo, empresário e manipulador. 

 

Contramestre 

Vem depois do Mestre (em alguns casos é menos importante que o Mateus). 

Manipula os bonecos criando vozes, dialogando com o Mestre na 

sustentação do improviso. 

 

Folgozão 

São os tradicionais ajudantes que brincam dentro da barraca e quase nunca 

falam. Sua função básica é manipular os bonecos em cenas com muitos 

personagens e, quando necessário, cantam junto com os instrumentistas. 
Fig.1.10. Estrutura da brincadeira dentro da Tolda. 
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Tabela 1.2. Fora da Tolda 
Pessoa O que faz 

 

 

Mateus 

Encontrado em quase todas as manifestações nordestinas, o Mateus é um 

personagem oriundo do Bumba-meu-boi. Sua função é intermediar o mundo 

dos bonecos com a realidade do público. Complementa as estrofes dos 

versos, fala loas apresentando muita praticidade e habilidade de 

improvisação como o Mestre. 

 

 

 

Instrumentistas 

“Instrumenteiros”, “batuqueiros” ou “tocadores” - fole de oito baixos, 

triângulo, ganzá e zabumba. 

“Tocador” — instrumenteiro que toca o “fole de oito baixos” 

(acordeon) principal instrumento do conjunto. 

“Triangueiro” — tocador de triângulo. 

“Ganzazeiro” — que toca o “ganzá” (pequeno tubo de flandre 

com seixos ou sementes no interior). 

“Bombeiro” — tocador de zabumba (bombo). 
Fig. 1.11. Estrutura da brincadeira fora da Tolda. 

 

Curiosamente, em alguns lugares do interior do Estado os instrumentos musicais são 

reconhecidos por outros nomes, mestre Bila conta, a saber: ganzá – mineiro; triângulo – 

lingutingo; zabumba – iscôro (escôro talvez na grafia) e a sanfona de 8 baixos – inspinchincói 

(talvez inspincha e incói, de espicha e encolhe). Dado até então não encontrado em outras 

literaturas, o que talvez já seja uma mudança acontecida nos últimos anos.  

 

 
Fig. 1.12. Mostra de instrumentos em pequena apresentação à autora do trabalho. 

Da esquerda para direita Bila, Bel, Edjane e Josenildo. 

Foto Denis Schneider 

 

Para além de cada função dos envolvidos na brincadeira, é necessário que haja um 

entrosamento para se ter fluência no brincar. Essa sintonia se consegue quando se fica anos a 

fio para desenvolvê-la. Assim, é muito comum o mamulengo ter a presença da família, pois é a 
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família que está junta todos os dias vivendo a realidade e a fantasia antes, durante e depois da 

brincadeira. O Mestre Zé Lopes é um dos exemplos para isso. Trabalha junto com a esposa 

Neide e a filha Cida.  

 

 
Fig. 1.13. Mestre Zé Lopes e a esposa Neide 

Foto Cynthia Schneider 

 

A esposa do mestre tem sido mais que um grande suporte e fonte de criatividade. Como 

bonequeira, ela tem criado diferentes bonecos que são um auxílio tanto para performance como 

para venda, aumentando financeiramente o sustento da brincadeira. Os bonecos têm 

apresentado um maior refino face aos primeiros utilizados e feitos pelo mestre. Além disso, ela 

trabalha nas reformas e manutenção da empanada como discute e auxilia nas proposições 

brincadeiras.  

 
Fig. 1 14. Produção da Neide 
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Foto Cynthia Schneider 

 

No mais recente projeto do mestre, “Mamulengo Andarilho”, ela fez toda a pintura da 

carroça. Esse projeto foi inaugurado em outubro de 2018. A ideia é percorrer vários locais de 

maneira mais fácil, sem perder a essência do brinquedo.  

 

 
Fig. 1.15. Mamulengo Andarilho. Mestre Zé Lopes 

Foto Cynthia Schneider 

 

 

 
Fig. 1.16. Parte interior da carroça Mamulengo Andarilho – Mestre Zé Lopes. 

Foto Cynthia Schneider 

 

Dona Neide se preocupa com todos os detalhes na composição do projeto, fazendo as 

combinações necessárias de cores e formas características da brincadeira.   
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Fig. 1.17. Na inscrição: “Mestre Zé Lopes, Patrimônio Vivo de Pernambuco  

e o Mamulengo Teatro Riso Apresentam:” 

Parte superior da carroça 

Foto Cynthia Schneider 

 

 

 
Fig. 1.18. Mandala – Pintura da Neide 

Foto Cynthia Schneider 
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Fig. 1.19. Detalhe de um dos desenhos na carroça 

Foto Cynthia Schneider 

 

 

 
Fig. 1.20. Detalhe lateral da carroça 

Foto Cynthia Schneider 

 

Já a filha Cida tem desenvolvido novas histórias para a brincadeira, além de tocar, em 

alguns momentos. Faz pesquisas sobre tudo o que pode ser abordado na brincadeira e tem 

desenvolvido um trabalho sobre a participação feminina. Com formação na área teatral, seus 

conhecimentos são bem colocados e aceitos pelo pai.  
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Não é diferente no Mamulengo Nova Geração, nele brincam o mestre Bila, mestre Bel 

e Edjane. Apesar desses mestres possuírem seu mamulengo particular, eles dividem o esforço 

comum para esse mamulengo, o Nova Geração. Bel é marido da Edjane que por sua vez é irmã 

do Bila. Os três trabalham juntos na Associação de Mamulengueiros de Glória do Goitá, que 

funciona no espaço Museu do Mamulengo. O trabalho deles será abordado posteriormente 

nesse trabalho. 

Vale destacar que mesmo com a participação mais intensa da família, existe uma 

participação de amigos que trabalham para preservação do patrimônio que se dispõe para os 

mais variados trabalhos: divulgação, busca de patrocínio, doação de material, escrita de 

documentos, projetos, etc. 

 

1.9.2 A empanada ou tolda  

A empanada é a casa dos bonecos 

Mestre Bila 

 

A empanada ou tolda é local da brincadeira. Uma armação de metal que dá suporte aos 

tecidos, madeira, telhado que fazem parte desse cenário. O lugar onde a magia acontece no 

mundo dos bonecos é cuidadosamente construído para garantir a segurança de todos os 

envolvidos. A parte externa é coberta de tecidos geralmente floridos. O mais usual é o tecido 

de “chita” em diferentes versões florais, garantindo o colorido característico. Uma espécie de 

moldura é acrescentada simulando um espaço de cena como de um teatro regular. Sempre o 

local central é onde fica especificado o nome do teatro com data de surgimento, local, telefone 

de contato e, em alguns casos, o nome do mamulengueiro. 

 

 
Fig. 1.21 

 

 
Fig. 1.22 

 

 
Figs. 1.21-23. Detalhe frontal da barraca. 

Fotos Cynthia Schneider 
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Possuem cerca de um metro e meio de largura por dois metros e meio de altura, com 

profundidade de cerca de um metro e meio de profundidade. No interior das toldas, é comum 

encontrar algum tipo de cenário pintado em lata, que serve como cenário para a brincadeira. 

Muitos motivos dessas imagens no interior da empanada estão relacionados a alguma loa, 

passagem de algum boneco. Alguns mamulengueiros sempre que podem trocam os tecidos, os 

desenhos do interior, como uma forma de cuidado ou mesmo como uma mudança desejada para 

a atuação. O mestre Zé de Vina é um dos que mais utilizam esse recurso.  

 
Fig. 1. 24. Empanada do Mestre Bila – Vista frontal 

Foto: Cynthia Schneider 

 

 

Fig. 1.25. Empanada Mestre Bel – Vista do interior 

Foto: Cynthia Schneider 

 

A empanada pode ser rica em detalhes na pintura. Existem algumas que mostram uma 

pintura por cima do próprio tecido. Os motivos são os relacionados à brincadeira tanto nos 
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bonecos abordados ou no público que prestigia: trabalhadores, bêbados, mulheres, viúvas em 

busca de matrimônio, animais que trafegam pelas ruas e também cenas brincantes como a da 

igreja com os devotos com olhos curiosos para fora na expectativa de término do serviço 

litúrgico, para irem prestigiar a brincadeira. A empanada do Mestre Bel é bem característica 

nessa descrição como mostram as imagens seguintes.  

 

 
Fig. 1.26. Empanada do mestre Bel. 

Foto Cynthia Schneider 

 

                            Fig. 1.27                                                                        Fig. 1.28 
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                              Fig. 1.29                                                                  Fig. 1.30 

Figs. 1.27-30. Detalhes da empanada do mestre Bel. 

Fotos Cynthia Schneider 

 

 

1.10 ASPECTO DA PERFORMANCE 

1.10.1 Passagens 

O mamulengo é caraterizado por não possuir um roteiro definido que seja repetido como 

nos teatros regularmente. “Só pode brincar mamulengo se for poeta. Se não for poeta, não pode 

brincar”, fala do Mestre Luiz da Serra - mamulengueiro de Vitória de Santo Antão - PE. Ser 

poeta, ter a verve da criatividade e da destreza de improvisar a partir do menor fragmento de 

ideia. A brincadeira é dividida em cenas chamadas de passagens em que cada boneco conta 

sobre as relações de pessoas do cotidiano, como, médicos, políticos, patrão, empregado, velhos, 

negros, os bravos, valentes, ingênuos, paqueradores, velhos, novos. Esses, além de retratar o 

dia-a-dia, tratam também de situações que colocam situações do imaginário destacando a Morte 

e o Diabo. Esse último, muito assustador para brincantes e público em alguns momentos.  

A passagem é a cena que o boneco fará. Ela surge a partir do personagem, é a passagem 

do boneco Janeiro, passagem de Joaquim Bozó, da Morte, da Polícia, etc. O número de 

passagens em uma brincadeira depende de cada brincante, do tempo que se tem e de como está 

se desenvolvendo o momento. A contagem das passagens varia bastante chegando a mais de 50 

em alguns casos. Por não existir uma ordem de colocação dos personagens, entra a habilidade 

do mamulengueiro em conferir a dinâmica de cada brincadeira.  

Cada boneco possui uma passagem que o apresenta para o público. Seguem dois 

exemplos:  

 

 

 



45 
 

Passagem 1 

 

Vou-me embora, vou-me embora Bela mandou me chamar, ê... 

Eu não vinha por aqui, Bela mandou me chamar. 

Deus, Mariana, olha a hora. 

Ai, ai, ai Mariana olha ela. Iê,iê,iê. 

(Passagem do personagem Janeiro) 

 

 

Passagem 2  

 

Senhoras e senhores, muito boa noite. 

Cumprimento a todos que é de minha obrigação; 

Me chamo Joaquim Bozó, morador de Bota Funda; 

Sou quebrador de cabeça e arrebentador de cacunda. 

É isso, Zé. 

Carne de poico, sarapaté. 

Camisa desengomada, colarinho em pé. 

Cheguei derretido; o cacete na mão; e a faca comendo. 

Meu bigode é um esse; uma ponta sobe e a outra desce. 

Comigo é oito têm: 

Tôpo, têpeda, topado, topo tudo, topo tem. 

Diz o nêgo pra ser fié; 

Tem que andar na minha linha; 

Tou amando uma morena; batoré, pequenenninha. 

Tem os olhos engatinhado e as feição bem miudinha. 

Música pra Julhinha. 

(Passagem de Joaquim Bozó). 

As passagens são as cenas que constituem a brincadeira no momento em que os 

personagens aparecem para fazerem sua performance, cercada de música, dança e diálogo com 

o espectador e também com as loas32.  

 

1.10.2 Tipos de passagens 

As passagens acompanham a característica das loas: a ausência de qualquer sequência 

lógica, ficando a cargo do mestre o que vai colocar, e em que momento. Usualmente, essa 

sequência segue a verificação da plateia ou mesmo a intuição do mestre naquele dia. As 

passagens são divididas em 5 tipos: passagens de pretexto, narrativas, brigas, dança e peças ou 

tramas.  

Passagem de pretexto – passagem de um boneco que tem personalidade forte, boneco já 

consolidado que não precisa fazer muita coisa. Ele chega, aparece, cumprimenta o público, fala 

alguma coisa e sai de cena; 

 
32 Mais informações adiante no próximo tópico. 
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Passagem narrativa – quando um ou mais bonecos contam uma situação imaginária ou 

do cotidiano; 

Passagem de briga – com maior incidência nas brincadeiras, essa passagem é consagrada 

como a mais divertida, é caracterizada por grande pancadaria e arbitrariedade por parte dos 

bonecos; 

Passagem de dança – momento de participação mais pontual dos músicos com os 

bonecos. Faz ligação entre diferentes passagens.  

Passagem de peças ou tramas – pequenas peças de cunho variado. Pode ser sacro, uma 

sátira social, pode ser de histórias de moralidade, de situações ridículas do cotidiano. 

Com essas possibilidades, saber desenvolver uma brincadeira faz-se necessário uma 

habilidade artística considerável, pois, aliado a isso, existe também a atenção constante de 

verificar como está o desenvolvimento da brincadeira para com o público. Pois além de 

manipular, conversar, falar loas, dançar, e interpretar, é necessário que o mamulengueiro 

observe tudo o que está acontecendo nos arredores do local, pois, ao longo da história e ainda 

hoje, várias situações difíceis foram desenvolvidas durante a brincadeira, e, no passado, o 

mamulengo se tornou palco de “acerto de contas” com alguns brincantes. Por isso existem 

alguns orifícios na frente da tolda para que o bonequeiro anteveja qualquer possível 

adversidade. Na atualidade, esse tipo de situação não é frequente, mas mesmo assim, continua 

a tradição. 

 

 
Fig. 1.31. Mamulengo Arte da Alegria do Mestre Bel 

Foto: Cynthia Schneider 
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Fig. 1.32. Redução da foto anterior. Detalhe do buraco na tolda 

 

Após essas passagens, seguem o enredo das estórias que serão improvisadas pelo mestre 

mamulengueiro. Os bonecos brigam com peixeiras, facas, facões, e etc. Os personagens menos 

favorecidos, são sempre os heróis no enredo vencendo qualquer autoridade, seja ela 

uniformizada ou não. Essas autoridades tomam surra de mulheres loucas, homens espertos ou 

mesmo de idosos. É uma verdadeira inversão da ordem social vigente, seguindo com assuntos 

de ordem sexual, apresentando toda e qualquer maneira de adultério, casamentos desfeitos e 

viúvas desejosas de um novo matrimônio. Nesses momentos, as personagens femininas utilizam 

todo o seu recurso sensual para seduzir o seu pretendente que chega com jeito conquistador. 

Cenas dessa natureza são apresentadas para o público adulto, na sua maioria masculino, que 

usualmente se entregam a toda sorte de gargalhada. Esse tipo de abordagem normalmente se dá 

em altas horas da noite, momento em que mulheres e crianças normalmente se encontram em 

casa.  

 

 
Fig. 1.33. Apresentação de Zé Lopes na qual se verifica a predominância do 

público masculino, embora se perceba uma criança.  

Sítio Lagoa Queimada, PE, 2004. 

Acervo Dossiê - Registro do Teatro de Bonecos 

Foto: Izabela Brochado 
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Esse tipo de assunto é menos frequente na atualidade. Geralmente discorrem por 

situações já estabelecidas com o teor dos personagens, ou mesmo contam sobre alguma 

personalidade local ou mesmo nacional. Assuntos sobre a realidade sacra, como o nascimento 

de Jesus, ainda são pontuados, mas com menor frequência. 

Uma atenção que o mamulengueiro precisa ter durante uma brincadeira é com a 

presença de crianças, pois essas são de uma inquietude constante. Podem conversar demais, ou 

querer entrar na empanada, se deslumbrar primeiramente e depois se cansar com facilidade, 

insistindo para que seus responsáveis desistam de ficar ali. Também existe a possibilidade delas 

se assustarem em demasiado e começarem a chorar em plena brincadeira – apesar de ser muito 

raro atualmente. Para alguns mamulengueiros isso força a brincadeira perder um pouco da sua 

espontaneidade, compelindo o brincante a mudar a performance, inclusive nos improvisos, não 

podendo falar assuntos maliciosos como de costume.  

Em contrapartida, existe uma nova geração de brincantes que tem adequado a 

brincadeira a um vocabulário voltado ao público infantil, enxergando na criança o maior 

potencial de trabalho por ser ela uma fonte de espontaneidade e criatividade. Acreditam que 

serão as crianças que gerarão novos mestres no futuro, e que se precisa, desde cedo, criar uma 

estrutura de trabalho voltada para elas. Esse assunto será mais abordado no capítulo 3 do 

trabalho com a performance do Mamulengo Nova Geração.  

 

1.10.3 Loas 

As loas são conhecidas também como “glosas de aguardente”. Seriam versos inventados 

sob o “efeito” da aguardente número um do Estado de Pernambuco, sob efeito da “lapada de 

Pitú”. São falas em forma de versos improvisados ou não, falas mais longas utilizadas para uma 

apresentação mais pontuada, mais destacada sobre algum personagem, quando esse pode até 

pedir para ser dita uma loa para sua entrada, que no caso, seria uma requisição honrosa para 

que o boneco entre e faça sua passagem. As loas estão presentes também no Cavalo Marinho, 

e aparecem em forma de desafio entre personagens ou para fazer uma interlocução com a plateia 

quando necessário.  

As loas possuem uma métrica que não segue um padrão definido característico. A 

fluência das loas aparece durante a brincadeira quando o mestre está ‘a todo vapor’, quando 

está envolvido com o que está acontecendo no momento. Normalmente são uma única estrofe 

tendo sua finalização pelo Mateus33, personagem mais constante que também faz articulação 

 
33 Mais sobre o Mateus será dito adiante no trabalho. 
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com a plateia. Nas variadas loas existentes registram-se a loa da passagem dos Caboclinhos e a 

loa dita por Caroca. 

Loa 1 

Caboclinhos 

 

A maré rema a canoa para o centro do navio 

Eu pego as águas do rio e sopro de proa em proa 

Lá no fundo de uma canoa quando vi fiquei bismado 

No fundo de um valado, um caranguejo 

Ainda moço com uma corda no pescoço 

Que tinha morrido... Enforcado! (fala Mateus) 

 

 

Loa 2  

Caroca 

 

Diz no alto da eternidade, 

Perante a Deus poderoso, 

Eu acho muito custoso, 

Transformá-lo na trindade, 

Outra vaidade, outra geração, 

Outro sol, outra lua, 

Outra Eva... E outro Adão! (fala Mateus) 

 

Observa-se a estrutura composta por um verso com quantidade de frases diferentes que tem o 

Mateus dando a fala final em cada uma delas. 

As loas podem ser alteradas de acordo com a necessidade. São concisas especificamente 

para colocar uma ideia essencial. A natureza mais comum da loa é desafiar o brincante antes e 

durante a brincadeira. Antes da brincadeira começar, o mestre fica pensando nas possíveis 

possibilidades de atuação, nos imprevistos com a plateia, nas possíveis construções das loas. 

Com os adultos, é comum se pedir uma loa para um amigo, ou mesmo uma loa para um boneco 

presente. Como é improviso, muitas loas são esquecidas, pois o brincante fala naquele momento 

não conseguindo lembrar posteriormente.  
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Algumas loas foram decoradas e permanecem até hoje como mostram alguns exemplos 

a seguir. As duas primeiras mostram uma estrutura métrica similar com 6 frases cada uma, já a 

terceira quebra esse formato e apresenta 4 frases.  

 

Loa 3 

Lá detrás da minha casa / tem um açude de água preta 

Tem um que dá febre e frio / tem outro que dá maleita 

Tem um que entorta a perna / que nunca mais endireita 

 

Loa 4 

Eu tenho um lenço verde / da menina da janela 

O lenço caiu no chão / eu caí nos braços dela 

O medo que só faz / é do revólver do pai dela 

 

Loa 5 

A rã que chama chuva/ também chama foi não foi 

E o homem que mata boi / tem um traje de viúva 

Raposa que como uva / tem os dentes debotado 

Nego do beiço se for ver / tem o pé ‘apaihetado’ 

 

Não se pode precisar os motivos dessas mudanças. O que se pode inferir é a necessidade 

do momento da brincadeira ou mesmo o próprio gosto do brincante, o gosto em poder troçar. 

Essa forma de alteração é colocada pelo mestre Bel, quando ele diz que escuta loas de outras 

brincadeiras e faz a adaptação para os bonecos dele. Em algumas vezes é obrigado a fazer 

alteração da alteração.  

Discorrido nesse panorama inicial, é possível observar a riqueza de detalhes na 

brincadeira do mamulengo. Imagens, sons, criatividade, percepção e relacionamentos humanos 

que são construídos por meio dessa manifestação artística desde longa data. Conversas e 

observações sobre arte e criação, sobre histórias que se cruzaram e se reconstruíram para novo 

enredo. 
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1.11 SENSIBILIDADE E RELIGIOSIDADE NA BRINCADEIRA: SENTIMENTO DA 

RELAÇÃO COM A BRINCADEIRA 

Pensar o mamulengo como um momento de manipulação de bonecos é a primeira ideia 

que se tem sobre a brincadeira, fazendo com que haja grande redução do que ela é. O sentimento 

está envolvido em cada situação, em cada gesto a todo momento. O sincretismo religioso é 

comum em diferentes folguedos no país, e faz parte da cosmovisão de cada um, de como se 

enxerga e responde às situações encontradas no cotidiano. 

Colocar essa descrição nessa parte do trabalho é resultado do próprio modo de ser da 

brincadeira, ou seja, a mudança. Como tudo acontece em São Saruê, os imprevistos são vistos 

como previstos mesmo que não se tenha percebido sua necessidade e pertinência, ele 

simplesmente acontece. Assim, nesse tópico do trabalho se destaca o cuidado acurado e a forma 

espontânea de viver o mamulengo apresentado pelo mestre Bila, quando em conversa informal 

expressa o sentimento. Esse relato foi escolhido primeiramente por ter sido ele o mais 

espontâneo em apresentar detalhes, em cantar as músicas fora do contexto da brincadeira e 

também para registrar o momento de dificuldades e mudanças que os brincantes estão passando. 

A falta de incentivo muitas vezes os abate, gera misto de tristeza e aborrecimento em alguns. 

Talvez para manter o público, alguns mamulengueiros se vêm na necessidade de 

mudanças/adaptações, ou mesmo esquecem do aspecto religioso encontrado.  

No texto é possível perceber como segue a forma de pensar de encadear o que está sendo 

dito. Esse relato foi o que mais se aproximou de uma entrevista. O teor da conversa era sobre a 

questão religiosa no mamulengo, quando ele começa a falar. Segue a transcrição da conversa, 

sem ajuste de grafia.  

 

Conversa. (Transcrição respeitando a linguagem oral). 

Já existe personagens, então não precisa botar mais personagens, porque existe já. 

Cynthia – Então tem os personagens ali, e você cria as histórias com aqueles personagens?  

Porque a história do mamulengo, mamulengo é mais um improviso do mestre  

Cynthia - com os personagens 

Porque eu pegar e fazer uma historinha e contá... o mamulengero ele pode... eu posso pegar o 

Caroca, a Catirina, falar sobre a educação, falar sobre o mundo de hoje em dia, que você não 

fuma droga e passar recado, mamulenguêro passa o recado pra fazer as coisas em casa, é isso, 

respeitar o pai e a mãe em casa. No personagem o mestre pode passar isso pa pessoa, então, 

isso não é mudar o personagem, isso é fazer o personagem fazer a vida dele, criar a vida, é 

mesma coisa que estou conversando com você aqui e agora. Ai eu boto o Caroca ou a Catirina 
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e ai que tá conversando com você não é eu mais, é Caroca e Catirina. Por isso o Mamulengo é 

um patrimônio porque é uma coisa que não sabe de onde veio. Só vê boato que vieram dos 

escravos, já veio boato que veio das caravanas, de cara que veio aqui pa ... o padre veio aqui pa 

catequizá... pa isso aqui, isso aqui... relato, que pode ser relato de outros mestres que já 

brincaram e perguntaram pa ele, e eles já inventaram outro assunto..   porque ninguém sabe, 

ninguém sabe de onde vem Caroca, porque Caroca é um agricultor da roça, a mulher dele é uma 

lavadeira de pano, como foi criado esse personagem, e quem criou? Eu intendo que os 

personagens, ele tem um poder, tem um poder, ele tem um espírito ali dentro, que nem eu falei 

pra você, no dia que bota a macumba 34(Não é personagem é o momento, a situação), o 

personagem da macumba, as pessoas... tem gente que incorpora fora, pela  linha, porque a linha 

que canta da macumba é a mesma linha que você vai pro terreiro que o pai de santo ele vai lá e 

benze a você; é o mesmo batuque, é o mesmo batuque da macumba, é a do bombo, da batida 

da zabumba, é a puxada, é o respeito da linha, é o respeito dos Cabloco. 

 

Cynthia – Essa linha é a forma da repetição de bater a música, é o toque? 

A que vem na passagem da macumba. 

Cynthia – É a mesma que você que você faz no espetáculo? 

A que vem na passagem da macumba na brincadeira fora. existe o Mané Pacaru, que é o Mané 

Paulo 

Cynthia – Tem outros, vamos supor, quando se faz a brincadeira com a base lá pra 

Macumba, tem os personagens, um tipo de personagem e quando faz fora é outro ou é o 

mesmo personagem? 

É o mesmo personagem 

Cynthia – Não muda a música, não muda nada. 

Muda a música, porque existe na Macumba várias linhas, por isso o mamulengo nunca se repete. 

Cynthia – Tá, então vamos supor, se tu for fazer uma Catirina na macumba o que que 

muda? 

A Catirina já é um personagem que ela não entra. 

Cynthia – então a Caroca entraria? 

Nem Caroca, que entra na linha da macumba se chama Mané Pacaru, Chica do Cuscui, que ela 

e a macumbeira, ela que bota e da a linha, faz a linha, tem a filha da Quitéria a Carolina, tem a 

Crotilde que outra filha da Quitéria, e tem a Quitéria, entendeu? A Quitéria que vai dançar uma 

 
34 Macumba. Na realidade macumba é um tipo de instrumento musical utilizado em cerimônias do candomblé e 

da umbanda. No caso, ele se refere como um ato religioso em si na brincadeira. 
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linha das músicas ela cai, ela hu. hu hu hu... arreia lá, e ai daqui a pouco chega a filha dela, 

canta... oxe o gente o que tá acontecendo? Pergunta para o Mateu o que tá acontecendo? Por 

que mãe tá assim? Será que mãe cantou a linha? Aí canta a linha da Jurema, aí a Carolina cai 

também em cima da Quitéria e fica as duas bonecas lá, depois entra a outra e cai também, canta 

a linha, e depois é que chega Mané Paulo, perguntando a Mateo que não poderia a mulher dele 

cantar essas linhas, que ela não pode cantar essas linhas da macumba, porque dava nisso, ai ele 

pega e eu vou tirar eu vou cantar para tirar, foi a hora que ele canta também a outra linha, para 

você ver, já vai com quatro linha, ai entra depois a Chica, perguntando o que está acontecendo, 

porque a patroa dela está nesse estado, ai começa a cantar 

 

Vela preta do macumbebê do macumbebê do macumbaba,  

Vela preta do macumbebê, macumbebê do macumbaba 

 

é a hora que a Quitéria vai Ho xu sssiii vai, as Quitéria se levanta, as bonecas se levanta e vai 

dançar a linha com ela e sai. Então é uma passagem linda, passagem linda você vê os bonecos 

dançando as linha as música, saindo... tem essa, então não posso pegar a Catita e o Caroca e 

colocar na linha da macumba.  Entendeu?  Porque é como eu falei pra você, os personagens 

parece uma cidade os personagem ele entra, todos se conhecem, Mané Pacaru mora em uma 

cidade, Caroca e Catirina moram num sitio na zona rural, as polícia ela se encontram , a polícia 

está nas briga de Goiaba, tá na passagem da Viúva, a viúva mata, então é um personagem que 

ele entra em toda..., o Diabo ele entra em todas as passagem é o que morre de Bambu 

 

Ole le oh Bambu olha a morte atrás de tu. 

 

Então o Bambu entra pra vender seu sangue, que é um cara doente, que tá querendo vender o 

sangue dele, aí Mateo diz que não quer comprar, porque nunca viu ninguém vender o sangue, 

aí ele disse que teve um sonho bonito bem gostoso, que sonho que ia se casar, ela vinha toda de 

preto e branco, ai Mateo diz: Que Diabo é isso toda de preto e branco? É Mateo tu tá com inveja 

de mim, porque a mulher ela é bonita ela é linda. Ô Mateo eu vou cantar porque disseram pra 

mim que cantando o sonho se torna realidade, então eu vou cantar: 

 

Eu via a Morte pescando, com a foice e um jereré,  

Eu via Morte pescando com a foice e um jereré,  

O Morte tu não me mata, Morte, vai matar quem quiser.  
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Ole le oh Bambu olha a morte atrás de tu. 

 

É a hora que aparece a Morte atrás dele - Mateo tu visse ela, sentisse? Eu senti o perfume dela 

perto de mim , me arrepiei todinho e meu coração tá saindo da caixa do peito, é muito amor, 

então ele começa a cantar: 

 

A Morte quer me matar com toda calma e carinho,  

o Morte sucenta o bote, Morte,  

deixa eu criar meus filhinhos.   

Ole le oh Bambu olha a morte atrás de tu. 

 

Então veja, é personagem com melodia, entendeu? Que nem o personagem que eu falei pra 

você, o João Cacundo, você não vê em mamulengo nenhum botá o João Cacundo, você não vê 

mais coloca a Chibana  a cobra Chibana, o que você vai vê no mamulengo e o mamulengo que 

você vai ver hoje, é como eu falei véio, eu falei véio, as pessoas não se dá valor, o ser tão bonito 

que é, o encanto que é os personagens do mamulengo, a história daquele personagem, tão 

matando os personagens, (silêncio longo, tristeza... mudo de assunto pela necessidade de 

mudar) 

Cynthia – O João Cacundo também tem música? 

Tem João Cacundo, que nem eu boto João Cacundo, eu boto outros personagens. Sabe porque? 

Eu botei Teatro História do Mamulengo, porque eu sei. 

Cynthia – Aí você sai passando as histórias? Como que é? 

João Cacundo é um personagem que ele... você vê que acabou. Cultura popular acabou! Você 

vê ali um boneco dançando ali, um mamulengo dançando ali, é cultura mamulengo! É não, você 

não vê mais não, é isso que eu estou dizendo, eu vi mamulengo eu sei o que é mamulengo eu 

aprendi o mamulengo eu vivia atrás de mamulengo, eu levei grito 

Cynthia – Hoje não está tão profundo, é isso que você está dizendo? Não está tão com 

aquela essência que era?  

Não tá, não tá, não tá, (incisivo) estão botando muita coisa no mamulengo, tão botando coisa, 

tão botando piada de Zé Lezin – comediante recifense, tão fazendo coisa véio, tão destruindo. 

Tá que destrói e destrói tudo e no final ainda, pra destruir ainda mais, o mamulenguero tem que 

saber, o mamulenguero tem que aprender a se dar com o público de hoje em dia (o que deveria 

ser natural sem ter a necessidade de explicação). 

Cynthia – O público de hoje continua conversando quando vocês estão brincando? 
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Eu mesmo eu brinco eu converso com o público, mas hoje em dia... era muito racismo.. Goiaba 

e entrava João Redondo, o personagem João Redondo, chegava lá arretando o negocio, depois 

chegava Goiaba e Goiaba conversava com ele, e ele chamava Goiaba de tôco preto, suco de 

pneu, tôco de amarrar jegue... ai o insulto ... mas era o mamulengo tradicional.. e xingava, aí 

chegava perto de Mateo  Ô Mateo  tu sabe a oração de nêgo? Mateo disse não. Então vou falar 

pra tu a oração de nego, pra você vê que nêgo não presta.  

 

Subi naquele ‘oteto’ pedi a nosso senhor  

Que não de dinheiro a nêgo pra nêgo comprar paletó 

Que nêgo tem um porém, falou do nosso senhor,  

Mulher que ama nêgo ama cachorro também, 

Porque cachorro tem rabo e nem rabo o nêgo tem.  

 

Ai Goiaba pegava e matava João Redondo. Nêgo tem rabo sim tô matando, mato. Então você 

não enxerga isso mais, você não vê isso mais, se você botar um boneco da orelhona vão dizer 

o amigo dele.. oh é tu ali oh. Já não pode. Então uma vez o menino perguntou pra mim, ô Bila, 

ô mestre, eu disse ôpa, Como você ta se tratando com esse meio, assim, de boneco preto, a cor 

do boneco? Eu disse rapaz a gente vai fazer o que? Que os bonecos era preto, os boneco era 

preto, os bonecos não tinha massa, hoje você pega um boneco desses assim e você olha assim 

para o boneco, que coisa mais linda da bixiga, óh pra qui óh o detalhe, (mostra um boneco) isso 

aqui é madeira é? Não, isso aqui é madeira, o cara diz é madeira, e você vê um boneco de 

antigamente, que o mamulenguero cortava o cabelo da esposa e colocava no boneco, uma coisa 

mais linda do meio do mundo... por isso eu digo é entidade... entidade não coloca coisa em 

entidade. Cada um tem sua história, cada um tem seu jeito de falar, cada um tem seu jeito de 

ser, cada um tem seu... eu não posso mudar você, você não vai poder me mudar... então por que 

a gente vai ter que mudar... você não conhece ele pá querer mudar, eu conheço ele, eu vou 

mudar ele pra que? Ninguém muda. Você não vai deixar de fazer suas coisas por causa de uma 

pessoa que vai dizer – não faça não. É pá tu fazer isso, anota aqui, fala isso aqui. Você fala o 

que você quiser. 

Cynthia – Como fica o improviso, como organiza? 

Uma vez eu botei os caboclos, festival de inverno, eu passei uns dez dias colocando mamulengo, 

eu não tava aguentando mais não, era uma hora de mamulengo por dia, sabe o que uma hora de 

mamulengo por dia, todo dia uma hora, e você com só uns quatro ou cinco bonecos dentro do 

baú, dava até crise de riso em mim. Eu olhava pros bonecos assim e fazia meu deus do céu, ai 
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eu começava a rir, ai ri não, o pessoal não ri não, aí no improviso tudo no improviso, peguei 

um barbante e coloquei na fita toda, que não tinha corda pra amarrar o boneco, porque todo o 

boneco.. fiz um barbante e botei os bonecos todinho lá, aí eu fui cantar a linha dos cabloco, aí 

eu dizia assim ... o que é que eu vou falar... Mamulengo de novo!  Mas engraçado ... era cheio 

direto, eu não sabia... eu olhava pelo buraco da toda, que tem um buraco ... eu dizia menino, eu 

não sei como esses pessoal aguenta escutar a mesma coisa direto, ai eu dei uma olhada.  

Cynthia – A mesma coisa por que? Você estava repetindo as histórias  

Não se repete.  

 Cynthia – estão porque você tá falando que se repete? 

É pra ver o mesmo boneco, o mesmo boneco assim... ai eu olhei no buraco do negócio e era 

dentro de um pavilhão, dentro do pavilhão do artesanato, a gente brincava dentro do pavilhão 

pra chamar atenção pro pessoal comprá o artesanato do pessoal e tinha um vigia, e a FUNDARP 

dizia que não poderia vender as coisas dentro, ai o menino ficou fora vendendo algodão doce, 

aí no primeiro dia ele passou e ficou lá na frente, aí depois ele entrou e o guarda mandou ele 

sair, aí eu olhando disse assim... peguei... pera aí ... o bichinho vendendo o algodão doce dele...  

aí eu tinha levado um casalzinho de Caroca, que era pra vender, deste tamanzinho, com palito 

o pezinho dele era palito de churrasco... agora eu vou improvisar alguma coisa, invés de  colocar 

o Caroca grande eu colocar o Caroca pequeno... uma tolda deste tamanho eu coloco o 

Caroquinha pequenininho lá, aí Jaci era Mateo na frente.. aí botei.  

 

Ô Caroca Capitão lá vem Caroca. 

 

Aí todo mundo riu muito... eita Mateo ... entrei errado ... deixa ver... vou entrar de novo pra ver, 

aí entrei com o Caroca grande fiz outra brincadeira, e disso gente compre um algodão doce ali 

do meu colega... meu amigo que tá vendendo algodão doce... aí o menino com fome mais que 

a língua dele... vá vão comprar um algodão doce. E todo mundo se levantou e foi comprar o 

algodão doce do menino... óia a magia que o boneco fez, ele todo dia vendia lá , todo mundo 

comprava algodão doce. Aí fui cantar a linha, depois que eu cantar a linha...  disse  não tem 

mais nada pra colocar. Eu vou fazer o que? Não tem mais nada, eu não tenho personagem pra 

colocar, eu pequei uns trêis bonecos que tinha lá que tava vendendo...  pra fazer  só se eu bota 

a linha do Caboclo pra fazer, ai eu vou falar, gente vamo compra artesanato tem mamulengo 

pra vender, tem isso a fêra lotada e o artesão vendia na época, ai eu fui bota que coloquei a 

primeira linha, a corda que estava pendurada cheio de bonecos arriou os bonecos todinho pra 

fora assim, do pano assim, e o público todinho assim, tavendo Mateo eu rezo aqui em cima e 
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os cara sai tudinho por baixo, ai todo mundo pensou que aquilo ali já era ... fazia parte da 

apresentações do boneco. O boneco chama tão atenção pra você ver, um boneco ele passar só 

pela manipulação você fica assim, o boneco não precisa falar nada, ele só dá aquela vida dele, 

e você fica assim olhando o boneco. Por isso eu digo o boneco é o encanto, é o boneco que 

escolhe você pra você brincar, é o boneco que dá o dom, é o boneco que faz a pessoa aprender 

um pouco dele. Aí eu vou assim, colocando um colocando outro até ter uma rodada de mestre, 

que a gente amanhece o dia todinho no terrêro, eu ainda vou ver isso (Alegria na expressão e 

na voz. Realização). 

Cynthia – Catirina é um personagem que está em outras... não está só no mamulengo, né 

?.  

Catirina está em outros folguedos. Ela está no folguedo do Maracatu, ela se chama Catita, e do 

cavalo marinho também, é uma Catita.  

Cynthia – E ela tem a música dela, também? 

É a música do cavalo marinho é a mesma do Mamulengo  

Cynthia – Como é que é um pedacinho? 

Existe... 

Ô Catirina Bufana que veio vê? Entra na roda  e o povo vê 

Existe... 

Ô chuva vai chuva vem, chuva miúda não molha ninguém. 

 

Entendeu, existem várias que canta pra Catita. 

Cynthia – Mas ninguém sabe quem fez né? 

Eu só sei que eu aprendi muita, muita, música com o Home lá, os mestres antigos, antigo 

mesmo, eu conheci os mestre antigos na época. 

Cynthia – Antes do Zé Lopes , Zé Divina, você lembra o nome de algum? 

Casimiro Coco, Severino da Cocada, Raul. 

Cynthia – Eles eram aqui de Glória? 

Raul era de Feira Nova, Severino foi o Mestre de Zé de Vina. 

Cynthia – Tem alguns lugares que o mamulengo é chamado de Casimiro Coco. 

É Babau, João Redondo, Pernambuco é mamulengo. 

Cynthia – Aí mas assim, no mamulengo tem o personagem João Redondo e ele tem música 

também? 

Tem, ele tem duas músicas, uma na saída e outra na entrada.  

Cynthia – Quando ele tá aparecendo é uma, quando ele tá dando tchau é outra. 
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Subi num pé de jaqueira e vi uma réstia no chão,  

quando eu olhei para cima era um foguete alemão;  

Subi num pé de jaqueira e vi uma resta no chão,  

quando eu olhei para cima era um foguete alemão. 

 

Essa é pra chegar... porque ele é um foguete, ele é um pipoco – que estoura, ele é um 

personagem pipoco mesmo, ele não tem negócio com ele não. Na hora que ele vai embora ele 

canta. 

Sou limoeiro chumbo é bala,  

lá na casa do barbeiro corto o cabelo e faço a barba.  

Sou limoeiro chumbo é bala,  

lá na casa do barbeiro corto o cabelo e faço a barba. 

 Sou limoeiro chumbo é bala. 

 

Então ele é um personagem mais de briga, a hora que ele entra começa a briga depois ele sobe 

e desce. O João Redondo é de briga. 

Cynthia – A Catirina ? 

A Catirina é mais pra criança. Que nem Simão, Simão tem a passagem dele, que nem eu falei 

pra você, dessa parte da fazenda, que ele leva que ele faz isso, e tem a passagem dele que é ele 

conversando com as criança, ele brinca com as criança, ele chama as criança pra adivinhar os 

pensamento das criança, Mateo bota três, quatro, cinco crianças que eu vou advinhar. 

Cynthia – Então ele conversa bastante? 

Ele (Simão) conversa muito com as criança bastante, pra tirar na brincadeira dele, na brincadeira 

dele ele começa a falar com as crianças, porque ele é um dos personagem principal, 

 

Sou eu Simão de Lima Condessa Fulô de Cravo de Albuquerque 

Pegê Pau de Cangaia Pão Doce. 

Favo botou jerimum estendeu  

Tapioca mordeu beju.  

esse é o nome dele.  

 

Vou me casar possuir minha mulher  

pa butar na estrebaria pra comer capim com mé, 
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 aperta o nó desenrola o carreté,  

tenho raiva desses home que não gosta de mulé,  

se ele não gosta eu gosto 

 

o dia o dia o dia o dia o dá será a barra do dia,  

será o dia será, o dia o dia o dia o dia  

o dá será a barra do dia, será o dia será 

 

Depois ele começa o personagem dele, ele fala com as crianças, pergunta se as criança 

quer brincar com ele, por isso ele chama muita a atenção porque ele é um boneco articulado, 

então a atenção que você acha das criança é que ele tá falando. 

Fim da conversa. 

Seguindo esse diálogo sobre a vida da brincadeira do mamulengo, dessa magia e refúgio 

para quem está fruindo, seja como plateia seja como brincante, como disse anteriormente, Bila 

defende que os bonecos são uma entidade, possuem a magia que é uma via de duas mãos: o 

mamulengueiro empresta o corpo e o boneco a alma, “que é encarnação.... mamulengo é 

encarnação de uns povo que já existiram e que não tem registro” diz ele. Essa incorporação 

acontece com a boneca Quitéria durante a brincadeira e incorpora várias outras, finalizando na 

tentativa de “expulsão” da entidade por Mané Paulo que tem Chica como apoio, resultando no 

encerramento com todos saindo de cena dançando.  

Sob a colocação da Quitéria na brincadeira, ele contou que certa vez estava brincando 

em determinada cidade, e de repente uma mulher da platéia incorporou um espírito. Depois de 

perceber o fato, resolveu encarar a realidade (possessão) e recorrer aos próprios bonecos para 

resolver a questão e seguir coma brincadeira. É possível inferir o aspecto cerimonial da 

brincadeira, que mesmo sendo voltada para o brincar, para o troçar em sua essência, a presença 

da religiosidade é visível de alguma maneira, pois ela também é parte daquilo de que se é 

formado, das várias influências e mostrando as afinidades. No caso do mamulengo, o 

catolicismo, umbanda e o candomblé são os mais citados, concedendo homenagens a santos e 

caboclos.  

Pode-se verificar no discurso do mestre que a brincadeira é algo de propriedade de quem 

faz, é uma extensão do próprio ser. Mudar situações faz parte, mas não se pode descaracterizar 

para não perder a essência. O Mestre Zé Lopes também discute sobre isso, sobre os cuidados 

que se deve ter sobre as novas formas da atualidade na brincadeira. Reclama da maior atenção 

ao que é mais rentável e do descaso atribuído ao mamulengo. 



60 
 

Sem atribuir juízo de valor, o mamulengo apresenta características como sendo um 

calunga, uma entidade, principalmente pela relação que ele tem com a música: “a música é que 

chama os espíritos dos bonecos”. Na cultura judaico-cristã, a música tem um espaço 

considerável nos diferentes ritos: casamento, ritos de passagem de maioridade, ceia, adoração 

e encerramento de serviços litúrgicos. 

Interessante notar que a música da brincadeira recebe o nome de “linha” na macumba. 

Perguntando o motivo, ouvi: “é assim mesmo”. Certamente existe um histórico a respeito disso 

que ultrapassa a proposta do objetivo do trabalho, mas considerando o contexto, o Mestre Zé 

de Bibi diz que  

Tudo é uma religião, seja o que for. Seja cavalo marinho, que seja maracatu, 

que seja baque solto, que seja macumba, que seja mamulengo, tudo se 

formaram em uma religião. Cada um tem sua história né? Então por conta de 

cada um ter sua história, se forma cada um a sua religião. 35 

 

Entretanto, coloca que existe diferença no processual, sendo necessário maior número 

de instrumentos, mudança na célula rítmica utilizada fazendo com que se chegasse a outro local, 

a outro momento de celebração. O que vale mais, de fato, é o fator de envolvimento e respeito 

que é apresentado pelos brincantes para o desenvolvimento da brincadeira, respeito pela 

ancestralidade encontrada nos bonecos, textos, música e na própria herança recebida. 

Tecidas considerações, o capítulo seguinte faz uma apresentação da estrutura musical 

de algumas músicas cantadas na brincadeira, a partir do entendimento sobre as influências 

recebidas da história da musicalidade brasileira.   

 
35 Entrevista concedida à autora. 
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CAMINHO SONORO DA BRINCADEIRA DO MAMULENGO 

2.1 MOTIVO  

No início de cada conversa entre quem quer que seja, existe a necessidade de se ter um 

motivo, um assunto, uma razão para o início do que será feito, do que será tratado. Na música, 

o motivo é o início de tudo o que será tratado, é a fagulha que trará o feliz incêndio que virá, 

ou seja, a obra completa. Esse incêndio, ao contrário do que se é recomendado fazer – apagá-

lo –, será alimentado com toda a estrutura técnica das linguagens envolvidas, como por 

exemplo, altura, andamento, texto, como também todos os sentimentos poéticos e emocionais 

de quem está envolvido.  

Como essa pesquisa apresenta uma investigação na linguagem musical, segue um 

exemplo de um motivo como o da Quinta Sinfonia em Dó menor, de Beethoven. Nela, o 

compositor apresenta o motivo nos dois compassos iniciais e segue desdobrando a ideia na obra. 

“O célebre tema que abre o Allegro com Brio inicial da Quinta Sinfonia – sol, sol, sol, mi bemol 

– passou à posteridade como o tema do Destino. As quatro notas significariam as batidas do 

destino à porta” (MINCZUK, 2009, p. 25). O motivo, aparentemente simples, é o ponto 

primeiro de toda a obra, “é a abertura em uníssono fortíssimo, que será a base de todo o 

movimento” (Ibidem, p. 28).  

 

Fig. 2.1. Motivo inicial da Quinta Sinfonia de 

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Edição Cynthia Schneider 

 

Observar motivos da criação musical moveu o olhar para pensar os variados motivos 

que estão presentes no processo de criação do boneco face à natureza do cotidiano: comédia, 

transe, choro, brigas, etc. As estruturas desses motivos no pentagrama apontam para um 

“desenho” diferente, para uma imagem que foi construída com o registro sonoro. O mover das 

notas no pentagrama cria, em alguns casos, uma imagem em que o compositor deseja expressar 

algum caráter sonoro, ou mesmo apresentar ao público o interesse da obra. O músico barroco 

alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750) utilizou esse recurso em sua obra Jesus Bleibet 

Meine Freude, título que em português foi traduzido por “Jesus Alegria dos Homens”. Ele inicia 

a peça com tercinas, grupo de três notas, na linha dos primeiros violinos. Silenciando a primeira 



62 
 

e destacando a segunda nota em altura, a proposta desse recurso é destacar a segunda pessoa da 

trindade, ou seja, das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o destaque é para o Filho36. 

 

 

Figura 2.2. Figura de tercinas iniciais  

destacando a segunda pessoa da trindade.  

 

Motivo pode ser desdobrado em um diálogo acompanhado pela linguagem visual: Pai, Filho e 

Espírito Santo, a Trindade religiosa (sinal da cruz), sendo destacada pela visão e pela audição. 

Da mesma forma, pensar a investigação da história do mamulengo nesse aspecto, 

desdobramento de um motivo, tema, é apresentar um pensamento interdisciplinar, um olhar a 

partir de como um pequeno motivo musical é criado pelo compositor que examina a linha 

musical, verificando como essa linha sobe e desce, como se tivesse sido desenhada, como 

coloca COPLAND (2013). O compositor conhece o próprio tema a ponto de saber o que vai ser 

necessário agregar ou retirar para finalizar essa obra. Pode-se pensar como esse processo é 

pertinente na brincadeira do mamulengo pois, como acontece na música, o mamulengueiro sabe 

da importância de cada detalhe na construção de sua brincadeira, das falas, loas, intensidade de 

 
36 Informação registrada em aula de harmonia apresentada pelo Maestro Parcival Módolo, coordenador da 

Coordenadoria de Arte e Cultura (CAC) do Instituto Presbiteriano Mackenzie – São Paulo. 



63 
 

voz, manipulação, pois “procura conhecer a significação emocional do seu tema” (COPLAND, 

2013, p. 33).  

A tentativa de separar cada etapa do conjunto da construção artística apresentado na 

brincadeira do mamulengo, tentando ver o recorte da arte e da cultura de maneira analítica, 

detalhada, é um exercício de ida e volta constantes, pois em alguns momentos o objeto de estudo 

permitirá esse tipo de abordagem, e em outros, as estruturas acontecem de maneira conjunta. 

Tudo que está envolvido na construção da brincadeira mostra uma relação afetiva direta, que 

por sua vez, retrata a relação do ser humano que faz e refaz constantemente, e é sempre, de 

certa maneira, uma obra inacabada reflexo não apenas da obra, objeto em si. No caso do 

mamulengo, tem um vínculo visceral com o processo de autoria que reflete o ser consigo 

mesmo.  

As análises musicais contidas na pesquisa são tentativas de: (a) apresentar como as 

canções se encontram nas relações harmônicas dos parâmetros musicais das escalas tonais e/ou 

atonais, (b) verificar a relação do texto contido com a notação musical escrita, (c) fazer um 

registro em partitura de algumas dessas canções como forma de marcar como se encontra a 

música do mamulengo no período desse trabalho e (d) averiguar como se dá o processo de 

criação dessa brincadeira. Para isso, a vivência musical acadêmica e a observação do cotidiano 

natural dos envolvidos no trabalho dialogarão para se tentar compreender as questões postas 

anteriormente.  

Encontrar um motivo para uma construção musical nem sempre é seguir o próprio 

caminho do som, mas do seu entorno, nas pessoas e não necessariamente na música em si 

apresentada. O motivo pode ser encontrado em cenas do cotidiano, ou no mais íntimo 

pensamento que o artista esteja passando. Esse motivo pode caber em uma enorme folha, no 

menor pedaço de papel, ou mesmo na memória, em silêncio, esperando para eclodir no 

momento certo. 

 

2.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO: INVESTIGANDO UMA TRILHA ARTÍSTICA  

 

A inspiração vem. Algumas vezes se desenrola por si mesma,  

como os sonhos de uma pessoa que dorme,  

deixando sua marca mais ou menos completa 

 no gravador que chamamos de memória. 

Norbert Elias 

 

Pensar na estrutura musical da brincadeira do mamulengo é seguir um percurso que se 

mostra dialogando com várias situações do cotidiano, sem se mostrar preocupado em um acerto 
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definido, sem pensar em um produto artístico que atenda a uma beleza em sua estrutura musical 

que corresponda aos ouvidos ocidentais, como manter a necessidade de se ter uma “tônica” para 

se retornar ao final da canção, tendo que passar por subdominantes, relativas e dominantes. A 

música ali criada, mesmo mostrando início, meio e fim, apresenta uma liberdade maior para se 

partir ou chegar em algum local. A música é a mola propulsora da brincadeira, pois é “a música 

que chama os espíritos dos bonecos” (Mamulengos em Glória do Goitá. Fala repetida pelos 

mamulengueiros, sem se conseguir precisar sua origem), é ela que traz à existência todas as 

histórias, mas que ao mesmo tempo se apresenta muito mais “parceira” dos elementos 

constitutivos da brincadeira.  

Parceira no sentido de não sobressair de maneira a ser destacada em separado, atraindo 

para si todas as luzes. Pelo contrário, ela se mostra em humilde beleza, apresentando-se como 

uma coadjuvante em cena, não reclamando um momento nobre no cenário. Assemelha-se ao 

popular Frevo Ventania,37 que chega e vai embora como um leve farfalhar de folhas sonoras 

que envolve o folião naquele momento. Assim é a música na brincadeira: ela inicia alimentando 

tudo o que virá depois, saindo sem fazer estardalhaço, sem chamar atenção para si de maneira 

exclusiva. 

Investigar uma trilha musical na brincadeira do mamulengo é tentar separar o que não 

está separado, pois existe uma relação de dependência entre as diferentes linguagens da 

brincadeira, tendo o aspecto afetivo muito presente. Tudo é feito como uma parte da própria 

vida, ou seja, a confecção de um boneco pode surgir nas histórias de dentro de uma casa de 

farinha, por ser este um ponto de encontro e reflexão que motiva a criação. Mesmo que a 

investigação acadêmica sinalize a necessidade para que haja tentativas de separação das etapas 

de construção do boneco, da música, para melhor entendimento, em alguns momentos poderá 

incorrer alguma abordagem que signifique, como na música, um som uníssono.  

Do lado oposto de quem cria, quando o espectador se depara diante de uma obra, é 

possível que se pergunte como o artista a idealizou e construiu. É o momento de fruir daquela 

arte que está diante dele, se permitir viver sentimentos e possíveis lembranças que porventura 

a arte possa evocar. Se é uma música, pode balançar o corpo no ritmo ou mesmo cantarolar 

alguma parte; se for uma tela, é o momento de focar o olhar no traço apresentado; no caso de 

 
37 O frevo de rua possui três modalidades: coqueiro, abafo e ventania. Sendo os três instrumentais, o primeiro 

utiliza-se de notas mais agudas explorando, no pentagrama, as notas suplementares, desenhando uma espécie de 

“coqueiro” na partitura. O frevo de abafo tem a característica de “abafar” a orquestra rival, destacando pistões e 

trombones e o frevo ventania explora as semicolcheias, costurando um tecido sonoro como um vento que está 

passando. Ver SCHNEIDER, Cynthia Campelo. O frevo no coração do recifense: cultura, música e educação. 

Dissertação de Mestrado.  
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poesia, pode-se até fechar os olhos e se embalar no movimento do texto apresentado. É o 

momento da relação pessoal com a obra. 

Cada linguagem apresenta sua maneira de expressão despertando a percepção, os 

aspectos sensoriais, tudo em um processo individual e peculiar. Ainda que, de modo geral, 

algumas linguagens artísticas se apresentem de maneira mais estática,38 no movimento de 

apresentação que é dado enquanto expressão, tudo acontece com muita fluência e vida, pois 

remonta no fruidor uma série de sentimentos e representações, deslocando-o para um outro 

lugar. É o momento onde a sensibilidade é despertada tanto pela impressão (de quem frui) 

quanto pela expressão (de quem produziu). STORI (2003) traz que por razão não apenas vital, 

mas espiritual, o homem começou a criar formas, traços e cores desde muito tempo – criação 

que, posteriormente, teve o leque ampliado para a pintura, desenho, escultura, dança, teatro e 

música. Isso fez com que a arte se tornasse uma experiência essencial para sua vida, uma forma 

de mover corpo e mente em um fazer artístico.  

Indo mais além, a arte, para o ser humano que a desfruta, representa o locus seguro da 

criatividade. Mesmo que em diferentes saberes científicos exista a necessidade de se ser criativo 

e inovador, é dela, da arte, que se espera que todo e qualquer artista apresente a qualidade de 

poder criador – aquele momento, como diz COPLAND (2013), em que a arte brota como fruto 

de um trabalho que vai além da inspiração, momento em que o artista precisa operar com o 

conhecimento técnico de que dispõe, com materialidades diversas. Indo mais além, Ricardo 

Petracca diz que “ele está mergulhado em valores e relações de sentido [...] o artista, no ato da 

criação, não lida somente com o material e os procedimentos associados à sua manipulação” 

(PETRACCA, 2018, p. 53). Para essa criação, existe uma enorme aprendizagem que antecede 

o momento criador que não é simplesmente um ato em si, mas um percurso no processo criativo, 

para se obter uma obra de arte.  

Na brincadeira do mamulengo esse processo acontece na escolha do material de que o 

boneco é feito, tipos de tecido, o nome que o boneco irá receber, a cor com que ele será pintado, 

qual gênero, etc. Paralelamente, existe a estrutura que terá a tolda, cores, adereços, a música e 

os tipos de instrumentos que serão utilizados, como também as loas, as histórias que envolverão 

o caráter do personagem e o possível diálogo desse personagem com os assuntos de improviso 

junto com a plateia – tudo isso agindo de maneira a fazer sentido para o mamulengueiro e para 

os ouvintes, pois são as relações de significado, trazido anteriormente por PETRACCA (2018).  

 
38 João A. Frayze-Pereira, in CAZNOK (2015), coloca que a classificação acadêmica divide as artes em artes 

espaciais ou visuais (arquitetura, escultura e pintura), artes temporais (música, poesia e prosa) e artes do 

movimento (dança, teatro e cinema).  
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No caso da música, é observar sua estrutura rítmica, melódica e harmônica juntamente 

com o texto escrito da canção, as tonalidades musicais ajustadas para a voz de quem canta, os 

instrumentos musicais utilizados, e isso junto com a cena apresentada, a performance do 

mamulengueiro, levando em consideração a preparação de cada momento, tanto no que diz 

respeito à produção desse conjunto, quanto o próprio espírito do mamulengueiro durante a 

brincadeira.   

Percorrer uma trilha de um processo de criação envolve diferentes características para 

se fazer uma análise, tendo em mente que é necessário manter o olhar em todos os dados 

possíveis, inclusive os menos aparentes, como, por exemplo, um trecho de uma fala para uma 

loa ou um verso que foram descartados. Às vezes, esse material pode ter tido uma influência 

em um outro boneco ou em outro momento de trabalho, fazendo com que se entendam, 

posteriormente, as escolhas acontecidas.  

É preciso ter em mente que realizar esse trabalho requer que se tenha o pano de fundo 

necessário para observar não apenas a construção de uma arte por si só, ou mesmo o 

desenvolvimento do artista, mas o desenvolvimento do próprio ser humano que compõe todo o 

cenário, sua maturação como todo – não uma pessoa que simplesmente ressoa sua obra no outro, 

mas aquela que, no caso do mamulengo, não apenas dá vida ao boneco, antes constrói a própria 

vida na arte da brincadeira.  

Mesmo com alguns trabalhos sobre o desenvolvimento do mamulengo, como o 

apresentado por BORBA FILHO (1987), SANTOS (1979), PIMENTEL (1988), é pelo percurso 

da oralidade, da convivência que se verifica o desenrolar da apropriação dessa arte, 

principalmente pelo caráter de improviso que tem. Primeiramente, o ato de “fazer” é a essência 

da criação: é fazendo que se vai descobrindo como se deve fazer, é fazendo que se vai 

descobrindo como se segura cada boneco, como se escolhe o timbre das vozes, a cadência de 

cada frase; não existe um “caderno de orientações primeiras” sobre a brincadeira. Obviamente 

depois de momentos juntos entre mestre e aprendiz, o mestre faz colocações sobre a 

desenvoltura do aluno, como por exemplo, “fale mais alto”, “chegue mais perto da bêra39 da 

barraca”. De fato, o que vale mais é estar lá, brincando. 

Um registro relevante no processo desse trabalho foi o fato de que no momento de 

algumas entrevistas, as perguntas diretas não surtiam tanto efeito. Por exemplo, ao se indagar 

“O que é ser mestre no mamulengo?”, a resposta não vinha de maneira direta. Usualmente eles 

contavam uma história longa para poder comentar um pouco sobre o que era perguntado. Certa 

 
39 Bêra. O mesmo que beira. Parte frontal da barraca mais próxima ao público. Forma usual do vocabulário. 
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vez, foi dito de forma muito simpática e amável: “Não pergunta não, moça, vamos conversar 

um pouco. Depois, deixa a gente falar da brincadeira do jeito da gente. Aí você escreve do jeito 

que você quer”. Entendido! Valia estar junto ouvindo a respeito, conversando sobre a 

brincadeira, da mesma forma em que se aprende a ser mamulengueiro.  

 

2.3 TECENDO A ESCUTA DA TRILHA 

Em uma arte na qual conversar está em primeiro plano, criar vínculo se torna necessário 

para se aproximar do objeto de observação. Daí, a relação com o artista deve ser colocada antes 

do que a própria produção, na brincadeira do mamulengo. Sim, claro, é observar o humano – 

mamulengueiro – que apresentará o boneco, é se aproximar dele para poder melhor 

compreender a dinâmica por ele utilizada na brincadeira. No caso deste trabalho, é investigar o 

que acontece “do lado de fora” da brincadeira, por assim dizer, observar o agente que as executa 

como parte da constituição da obra, ir além dos esboços e observar os vestígios deixados nas 

conversas.  

Esses vínculos facilitam a percepção dos movimentos de criação na música e no próprio 

processo de manipulação do boneco. Essa manipulação também pode ser vista como a ação da 

fluência do próprio corpo para o boneco, em resposta ao estímulo musical, que muitas vezes 

acontece de maneira muito particular entre o manipulador e o boneco, como mostra a figura 

seguinte.  

 

Fig. 2.3. Mestre Bel, experimentando movimento com uma boneca.  

Museu do Mamulengo – Glória do Goitá - PE 

Foto: Cynthia Schneider 
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O movimento, aspecto presente na música e no teatro, promove a intuição que pode auxiliar o 

desenvolvimento do improviso. Ela acontece de maneira espontânea surpreendendo a mente, o 

intelecto ou qualquer associação com o que é conhecido. Viola Spolin (2008) apresenta que a 

intuição não é algo que se ensina, mas algo que surpreende. Não é seguir a escola do teatro 

encontrada regularmente nas academias, mas se permitir a experiência de ter o contato direto 

com o ambiente de maneira natural e orgânica, se lançando em possibilidades de melhor 

manuseio, melhor narrativa no momento da brincadeira. 

O improviso característico da brincadeira do mamulengo está diretamente ligado à 

intuição que dialoga com o insight, que será gerado no processo de criação. Mesmo lidando 

com uma determinada ordem, com um objetivo de projetos, mesmo que o artista tenha em 

mente o percurso que deseja percorrer para executar uma obra, o feeling do artista deve estar 

sempre alerta durante o processo e é na execução que a recriação do espetáculo ocorre. SPOLIN 

(2008) continua dizendo que para isso a intuição chega apresentando-se como  

Sendo uma dotação ou uma força mística possuída pelos privilegiados 

somente, embora todos conheçamos momentos quando a resposta certa 

‘surgiu do nada’ ou ‘fizemos a coisa certa sem pensar’ [...] no momento em 

que somos libertos para nos relacionarmos e agirmos, envolvendo-nos com o 

mundo em constante movimento e transformação à nossa volta (SPOLIN, 

2008, p. 31).  

 

A intuição é algo que ocorre entre as linguagens e se entretece na criação artística. É fazer para 

aprender e descobrir novas situações em momentos de atividade. 

Como dito, a escolha dos mestres envolvidos diretamente no trabalho se dá pelo próprio 

reconhecimento da população para com eles, e pelo fato de estarem na mesma cidade e 

circunvizinhanças. Teoricamente isso facilita o cruzamento de informações, o estudo da 

brincadeira em um mesmo lugar por diferentes gerações e mostra o apreço da população pelos 

mestres. 

Dentre os mestres de maior posição na atualidade na cidade de Glória do Goitá, local de 

observação, estão Mestre Zé Lopes, Mestre Bila e Mestre Zé de Bibi,40 que comporão 

diretamente a estrutura deste capítulo. O último, em pleno trabalho com o Cavalo Marinho,41 

outro folguedo da cultura popular, mas que tem muito a contribuir devido ao tempo em que 

esteve com a brincadeira do mamulengo. Mesmo investindo boa parte do tempo no cavalo 

 
40 O Mestre Zé de Bibi possui um espaço de trabalho, o Sítio Malícia, que será abordado posteriormente nesse 

capítulo. As informações a respeito do mestre e seu trabalho foram cedidas em entrevista à autora. 
41 Cavalo Marinho. Uma brincadeira em que o artista se veste do boneco manipulando-o não apenas com as mãos, 

mas com o corpo inteiro. 
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marinho, ele apropriou-se de estruturas da brincadeira e desenvolve o trabalho do cavalo 

marinho em diálogo constante com o mamulengo.  

Na cidade de Glória do Goitá e nas cidades vizinhas, mestre Bibi ainda é conhecido 

como um dos maiores mestres do mamulengo, mesmo estando mais ligado diretamente com o 

cavalo marinho. Como ele mesmo diz: “sou artista para toda prova”.  

Esses três artistas apresentam, naturalmente, marcas distintas em seus trabalhos, 

trazendo sua forma de brincar uma maneira própria de adaptação, postura, cores utilizadas na 

tolda, nas roupas dos bonecos. Os três têm em comum o fato de serem bonequeiros, além de 

“baterem” (tocarem) instrumentos, vivendo de maneira completa nas atividades encontradas 

dentro da brincadeira. Existem alguns mamulengueiros que não são bonequeiros, caso, por 

exemplo, de Mestre Zé de Vina, magnífico manipulador e mestre que se encontra doente, 

impedindo-o de brincar.  

Outra característica interessante nesses brincantes é o jeito arrojado de se levar a vida, 

no trato da produção do trabalho. Apresentam, cada qual à sua maneira, uma presença de 

desbravar qualquer situação, não importando quaisquer comentários que possam surgir, nem 

mesmo a própria condição física, emocional ou econômica. Quando se envolvem com a 

brincadeira, tudo gira em torno do boneco, assemelhando-se a uma forma de vida que passa a 

existir fora da realidade natural, ligando brinquedo, brincante e brincadeira de maneira única, 

singular, como fruto de toda uma vida vivida para aquele momento. 

Devido ao improviso e à participação do público na construção da brincadeira do 

mamulengo, os mestres possuem uma percepção mais apurada tanto para perceber o entorno, 

como relacionar isso à brincadeira. Como não existe um ensaio, como usualmente se faz em 

um teatro, que permite possíveis ajustes a partir de diálogos com direção, elenco e corpo 

técnico, no mamulengo essa observação se dá durante o percurso. E é nesse momento que os 

ajustes são feitos a partir de insights que podem ser agregados à brincadeira, como, por 

exemplo, verificar um adereço em alguém da plateia, uma peculiaridade do local onde a barraca 

está ou mesmo um assunto discutido por algum espectador momentos antes da brincadeira. É 

possível também que essas situações aconteçam durante a brincadeira e se transformem em 

material de trabalho. 

Nesse processo de desenvolvimento da brincadeira, muitos elementos e ajustes são 

descobertos por meio de pequenos detalhes de observação, que podem passar despercebidos 

para alguns, mas que são geradores artísticos em uma construção. São detalhes que só vão 

existir a partir do momento em que o artista está trabalhando, a partir do momento em que ele 
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está investigando a própria obra, a própria criação; são os chamados insights pertinentes aos 

processos da arte.  

É Cecília Almeida Salles, autora do livro “Gesto Inacabado” (2011), que traz a ideia de 

que toda obra apresenta um “quê” de inacabada, toda obra permanece aberta para novos 

começos, seja ela uma escultura, uma música, poema ou mesmo um momento cênico. Em 

quaisquer dos recortes artísticos, o artista pode se dar ao encanto de continuar ou mesmo 

reescrever, reconstruir uma obra no tempo oportuno. Nisso, alguns elementos são adotados para 

servirem de guias no estudo da criação artística. Ela inicia essa investigação a partir de estudos 

nos processos criativos relacionados às artes visuais, como, por exemplo, nas obras do pintor e 

poeta suíço Paul Klee (1879-1940), do escultor e pintor francês Aristide Maillol (1861-1944) e 

do escultor francês Rodin (1840-1917), entre outros.  

Pensando na manifestação artística, nas composições e, diretamente, na questão musical 

a partir de uma base teórica, como, por exemplo, diz COPLAND (2013) sobre o movimento da 

melodia quando se compõe, como essas bases podem encontrar ressonância em obras de cunho 

de tradição oral? Qual o papel do mamulengo na cultura popular? Como diferentes linguagens 

artísticas podem ser registradas no processo de criação da brincadeira do mamulengo? Essas 

perguntas eclodiram para uma forma de pensar mais interdisciplinar e rizomática dentro da 

criação artística como um todo. 

O rizoma é um termo da botânica que se refere a um broto poder se ramificar em 

qualquer ponto no subterrâneo. Na arte, significa um percurso não linear, mas a facilidade de 

sair e entrar de qualquer lugar. É como um sistema de conexões sem início e fim. Gilles Deleuze 

e Félix Guattari (1995) trazem que em um sistema rizomático, todos os pontos podem ser 

conectados, sem existir a preocupação de seguir uma hierarquia, ou seja, artisticamente, não 

existe um único lugar, um único caminho para uma construção de uma obra. “Qualquer ponto 

de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE e GUATTARI, 

1995, p. 14).  

Uma das bases deste estudo encontra-se na observação das falas, das conversas, 

fotografias, recortes de tudo que envolveu o habitat dos artistas do mamulengo, para poder 

registrar as informações sobre os possíveis caminhos do processo de criação. Para além desse 

percurso da materialidade, é necessário desenvolver um pensamento aberto ao imaginário do 

mundo poético para lidar com a constante necessidade de levantamento de hipóteses, 

permitindo tecer uma rede de significações que dialoguem com o trato técnico e sensível do 

artista. É preciso levar em conta que o pensamento do artista “não é linear, mas como nós ou 

picos de uma rede, que podem ser retomados a qualquer momento” (SALLES, 2010, p. 16). 
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Esse pensamento não linear é muito perceptível no vai-e-vem das falas dos mestres, nas voltas 

que o pensamento desenvolve para se explicar algo, ou mesmo no momento do improviso 

durante a brincadeira. É um fluxo contínuo de ideias de forma simultânea, sem apresentar uma 

hierarquia entre elas.  

A pesquisa traz também a questão do “empréstimo das linguagens” na construção de 

uma obra, que nesse trabalho é a arte visual como pinturas. Isso porque os mamulengueiros 

citaram por muitas vezes que pensam o campo musical e mesmo a criação das histórias por 

meio de cenas montadas, quadros já pintados mentalmente. A partir disso surge a questão de se 

tentar entender a música dentro desse contexto de criação, para ver como ela responde dentro 

da brincadeira como um todo.  

Retomando o pensamento rizomático, DELEUZE e GUATTARI (1995) colocam que o 

rizoma possui múltiplas possibilidades de entrada para se trabalhar um pensamento, que, no 

caso da pesquisa, aponta para um espaço físico que também promove possibilidades de criação 

e prática da brincadeira, que é a casa de farinha. Ela surge como um fio de uma trama, como 

um espaço que por vezes fomentou a brincadeira do mamulengo. É um lugar em que se 

conversou e, em alguns momentos, ainda se conversa sobre histórias, mitos, receitas 

gastronômicas ou medicinais.  

 

2.3.1 Espaço de criação - Casa de Farinha 

Na atualidade, duas Casas de Farinha possuem relação com o mamulengo. A primeira 

abriga o Museu do Mamulengo em Glória do Goitá – PE. Localizada no centro da cidade, lugar 

de maior comércio, o prédio apresenta uma estrutura de mercado comum na região nordestina: 

prédio alto, com espaço aberto, possibilitando diferentes formas de arranjos e montagens 

internas, hoje aberto para mostra de trabalhos de artesãos e para treinamento de novos artistas 

do mamulengo. A segunda é a que pertence ao Mestre Zé de Bibi, que ainda é utilizada por ele 

como espaço para produção de farinha e de brincadeiras.  
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Fig. 2.4. Casa de farinha -recorte - do mestre Zé de Bibi. Sítio Malícia. 

Foto: Denis Schneider 

 

 

 
Fig. 2.5. Casa de farinha – frontal - do mestre Zé de Bibi. Sítio Malícia. 

Foto: Denis Schneider 

 

De origem indígena, a casa de farinha já foi chamada de telheiro ou abrigo, apresentando 

a tapioca como iguaria desde 1551 para o jesuíta João Manoel da Nóbrega GASPAR (2016). 

Mais do que uma fábrica de farinha, essa casa reporta para uma significação afetiva de quem 

nela trabalha ou trabalhou. Quem apresenta como uma casa de farinha trabalha mostra uma 

proximidade peculiar misturando o interlocutor e o objeto apresentado. Ana Rita PAIXÃO e 

Fernando LEMOS (2005) trazem um relato sobre o ato de fazer farinha. O texto transcrito vale 

a atenção do leitor para o referido conto.  

O conto foi narrado por quatro pessoas: Agápio José de Moura, Francisco José 

Fernandes (seu Dino), Pedrina Teixeira (mulher de seu Dino) e Sidônia Benícia Ana Belém 

(Dona Miúda). As falas dessas pessoas foram estruturadas em um único texto pela coordenação 

do Instituto do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. O conto é apresentado na pesquisa pelo 
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fato de a casa de farinha ser um espaço de histórias, lendas e mitos que passam de geração em 

geração. Como dito, mitos e lendas contribuem para a construção do imaginário popular que se 

encontra a brincadeira do mamulengo, misturando realidade e fantasia, como o lobisomem que 

será citado.  

 

Início. 

Olha, primeiro a gente planta, corta aqueles pauzinho da rama, planta, não é? E nasce, 

em cada cova nasce um pezinho. Depois a gente limpa, ela vai crescendo... Primeiro tem que 

roçar capoeira. Se quiser ter pouco trabalho, tem que roçar capoeira. Depois que roçar capoeira, 

derrubar, queimar. Se tiver madeira, tira a madeira, se não, já é pra rama estar no lugar. Corta 

a rama toda, uns pedacinho mais ou menos meio palmo, pouco menos. Meio palmo já dá. Pouco 

mais, pouco menos. Aí cova com a pá. Se tiver formiga, vai tratando de matar formiga. A 

primeira limpa, quando tiver um mês ou dois mês, quando o mato crescer, que ela está 

assinzinha, não é? Aí tem que dar a primeira limpa. A segunda se puder, o terreno sendo bom. 

A terceira se quiser. Hoje é com um ano que está arrancando aipim. Mas mandioca é no mínimo 

ano e meio, pode arrancar. Está boa de fazer farinha. De farinha entendo todinha. 

A gente arranca a mandioca, aí vai lá, pega a mandioca, põe num animal, traz pra casa 

de farinha. Depois todo mundo pega suas faquinhazinha e vai raspar. Depois de raspada, lava 

ela, tem que lavar direitinho. Se pegar muito argueiro, muita sujeira, sai na farinha. O que faz 

a qualidade da farinha é o capricho. É só raspar a mandioca bem raspada, lavar a mandioca, não 

jogar no chão. O cocho aqui ser bem lavadinho. A vez a farinha muito clara, muito limpa, mas 

não tem grande limpeza. Então faça pouco, mas que seja bom. Embora não seja muito fina, 

meia grossa, mas a farinha a senhora não vê mau gosto nenhum, não é? Depois de lavada, aí 

põe na banca ali pra sevar. A gente põe a corda no rodete... Aí põe a corda ali e toca. A corda 

fica aqui, ó. Aí puxa um de cada lado. Puxa, e aqui a sevadeira vai sovando. A gente põe a 

mandioca ali, vai sevando, a massa vai caindo pra dentro do cocho. Mas não pode descuidar 

com o dedo. Se descuidar com o dedo, quando a senhora for sentir a dor o dedo já foi quase 

tudo. É muito perigoso, é, o dedo ali, porque quem sabe sevar, seva. Agora quem não sabe 

sevar... 
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Fig. 2.6. Casa de farinha miniatura – Museu do Mamulengo em Olinda – PE 

Foto: Denis Schneider 

 

Aí depois da massa toda ralada, a mandioca toda ralada, a gente pega ela põe aqui na 

prensa, conforme a senhora já viu mesmo que a gente fez, não é? A gente põe um saco no fundo 

da prensa, ai põe quatro bacia de massa ali em cima do saco, espalha direitim, vira as ponta do 

saco toda assim pra cima ai põe umas folhinha de coco, depois pega outro saco, põe ali em 

cima, bota mais outra camada de massa, torna a espalhar, torna a botar mais um pouquinho de 

palha de coco e espalha direitinho, põe outro saco. 

Aí depois que ela estiver cheinha até em cima, a gente arruma ela direitim, aí aperta até 

secar a massa. Pouco a pouco, pra ela não ficar embastida. Bota a vara aqui, vai puxando ela 

pra lá, vai empurrando ela pra lá. Depois que ela não quer andar mais, já secou a massa. Aí 

depois da massa seca, a gente desaperta outra vez e vai tirando as camada outra vez, tira aqui, 

põe lá no cocho, já a massa seca. Ai depois da prensa toda tirada, a gente pega a massa que está 

lá no cocho já quebra ela todinha, bem quebradinha, pega a peneira, põe lá do outro lado e põe 

ela dentro da peneira, todinha assim a massa. Passa na peneira, côa, tira aquela caruera toda, 

bota prum lado, fica só aquela massa fininha. E fica a massa apurada. E descuidar com a massa, 

ela azeda também. Que se a senhora bobear também, deixar a massa muito tempo no cocho, 

tempo quente, mês de outubro, novembro, dezembro, é um mês doido pra azedar a massa. Então 

dali do cocho a gente vai pegando, vai pondo aqui no forno, vai murchando ela. Porque se a 

gente não murcha a massa toda primeiro a massa costuma às vezes azedar, não é? Ai o prejuízo 

da gente é grande. Pra depois torrar ela direitinho, não é? Então depois que a gente murcha a 

massa todinha, aí então a gente vai pegando aos poucos, vai botando no forno outra vez e vai 

torrando ela direitinho. 

E o modo de torrar farinha é assim. Torrar não é difícil, não. O pior da torrada da farinha, 

a senhora sabe que é, por exemplo, o mover. A senhora sabendo mover bem, aí a senhora mexe, 
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tanto faz com o rodo, tanto faz com a pá, a senhora move com a farinha, move com ela. Agora 

a pessoa não tendo prática pra mexer a farinha, costuma embolar a farinha. Não tendo prática, 

embola a farinha, fica aqueles caroço, aí tem que empeneirar. E costuma queimar também a 

farinha. Ficar a farinha com gosto de queimado. Não sabendo mover com ela direito. A ciência 

do forno é botar a lenha de acordo com a temperatura da massa. De acordo que a massa estiver 

bem seca é uma temperatura, que estiver mal seca, molhada, é outra, e na hora de botar a massa, 

não pode ser a mesma toada. Torrar é uma graduação, murchar é outra, pôr massa é outra. Sabe 

o que acontece? É que a farinha, pra sair boa, o forno tem que estar numa temperatura boa de 

fogo. Se tiver muito pouco calor, então quer dizer que a massa não cozinha não, ela vai secando 

aos pouco e no fim das conta fica, vira aquele pó, dentro do forno. Depois que virar aquele pó, 

então ela não torra direito. Se a senhora bobear, apertar mais um pouco o fogo, quando vê, ela 

está sapecando. Não é? E se às vezes pensar que está torrada, vai tirar ela, ainda está mole ainda, 

está crua. Não é? Agora o forno estando bem quente direitim, a gente vai arrolando, ela vai 

cozinhando, não é? Aqueles carocinho, aqueles grãozinho, tudo direitinzim. Quer dizer que ela 

pode ficar um pouquinho de pó, mas ela não fica toda um pó só. Mas se bota pouco fogo no 

começo, só vai ficar aquele pó fininhozim. Aquilo a senhora pega assim, ó, enfia a mão dentro 

da farinha assim, tirou a mão, parece que meteu a mão numa lata de talco. Aquilo é pouco fogo, 

pra torrar farinha. No começo. Depois que ela ficar assim pode botar fogo que não torra direito 

mais. Ou sapeca, ou então fica só aquele pó mesmo. Agora, ela ficando grossinha, aí quando a 

senhora for torrar ela, aí vai afinando mais um pouco, mas só que tem que não fica mais aquele 

pó. Ela fica uma farinhazinha que a senhora pega assim e vê que ela está grossinha, ringe na 

mão assim. E o pó não, não é? Não pode ter caroço fora da medida, não pode ter poenta. Sabe 

poenta o que é? Poenta é aquela farinha fininha. É o pozinho fininho, bota a mão e fica a mão 

toda branquinha. Na nossa língua é poenta. Pra quem não conhece aquela é a boa, não é? Pra 

quem conhece não. É mais grossinha, mais cheia, não demais. No ponto. Nem demais, nem de 

menos. Eu conheço a farinha quando está bem torradinha assim: eu pego um pouquinho dela. 

Aí faço assim, quando ela está rengendo igual a areia então está torradinha. Agora já tem outras 

pessoas não. Que esfria, esfria ela um pouquinho, aí bota um punhadinho na boca, vê se está 

trincando mesmo no dente, aí está boa também. Diversas pessoas conhecem farinha de diversos 

jeitos, não é? (PAIXÃO e LEMOS, 2005, p. 3-5).  

Fim do conto.  

 

Glossário 

Rama – Caule da mandioca 
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Capoeira – Campo de plantio  

Cova – Pode ser um buraco ou verbo cavar 

Assinzinha – Desse jeito.  

Faquinhazinha – Faca pequena.  

Cocho – Recipiente onde é depositada a massa ralada ou prensada. Sevadeira. 

Banca – Mesa de madeira que cobre o cocho e onde se assenta a sevadeira.  

Sevar – Ralar mandioca na sevadeira.  

Rodete – Roda que, acionada, movimenta a sevadeira.  

Toca – Começa o trabalho. 

Embastida – Emplastada (a massa), não permitindo o escoamento da água na prensa.  

Caruera – Resíduo eliminado da massa quando é passada na peneira.  

Apurada – Peneirada, livre da caruera.  

Mover – Mover a farinha no forno, com a pá ou com o rodo, para torrá-la.  

Embolar – Ficar uma massa grudada.  

Empeneirar – Peneirar. 

Arrolando – Mexendo. 

Direitinzim – Direitinho, corretamente. 

Ringe – O mesmo que range (do verbo ranger).  

Poenta – Como pó.  

PAIXÃO e LEMOS (2005). 

A narrativa apresentada tem como função traçar um paralelo direto com a criação do 

mamulengo, que acontece a partir da caruera. Caruera é o resíduo eliminado da massa quando 

esta é passada na peneira. “Nos contos na casa de farinha, essa parte é destinada aos bichos e 

aos lobisomens” (Ibid., p. 8). São resíduos imperfeitos dos quais a ciência empregada no 

processo não consegue resolver o caso, e, com toda a sabedoria, não consegue evitar esse 

desperdício. Daí, deixa-se essa parte para esse fim. DELEUZE e GUATTARI (1995) colocam 

que na construção de um pensamento, é mais importante verificar as circunstâncias que 

envolvem esse pensamento do que os conceitos e essências. A casa de farinha proporciona 

momentos fora de um espaço regular de saber, se tornando um rizoma, pois  

O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão 

superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e 

tubérculos [...] As tocas o são, com todas suas funções de habitat, de provisão, 

de deslocamento, de evasão e de ruptura (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 

14).  
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É um diálogo com a brincadeira pela troca de saberes sobre o convívio em geral, sobre mitos e 

lendas do próprio povo, e no mito do lobisomem se encontra a relação com o boneco que 

representa a Morte na brincadeira do mamulengo. O Lobisomem e a Morte chegam para ceifar 

quem estiver pela frente e, ao mesmo tempo que são temidos, são colocados como figuras de 

riso e gracejo, o que leva a um novo imaginário, um novo território de se brincar. É o processo 

que envolve o saber (fabricação da farinha) e o mistério (caruera para o lobisomem) que é o 

limite entre a ciência e a “zona inexplicável”; o mundo fantástico dos monstros e lobisomens é 

história para outro momento.  

O processo de criação de uma brincadeira requer fruição constante, principalmente para 

manter a habilidade do improviso. Para o improviso, é necessário se manter atento ao próprio 

entorno, verificando todas as possibilidades de fontes primárias de desenvolvimento das loas, 

das músicas, dos gestos.  

O mestre Bel42 conta que certa vez estava passando na rua e ouviu uma criança falando 

a seguinte loa: 

Pulei uma porteira com medo de uma novilha 

Peguei na perna da velha pensando que era da filha 

Perna de velha é ‘crespenta’ perna de moça é macia 

 

Assim que ouviu pensou: “vou colocar no meu mamulengo”. Para que isso acontecesse, foi 

necessário pensar um novo boneco, para uma nova investida na brincadeira. Como no processo 

de fazer farinha, os olhos e ouvidos do mestre devem estar atentos, passo a passo no cotidiano, 

para perceber quais situações poderão ser um suporte para um novo processo de criação.   

Voltando à casa de farinha, os processos anteriores à farinha pronta, como o plantio da 

mandioca, seleção da maniva, arar a terra, servem também de suporte para a criação de músicas 

e possibilidades de histórias, pois é tempo de se pensar. Mesmo sabendo que o improviso é o 

que vai ser feito, é necessário pensar em palavras, frases, jeito de ser de pessoas, a situação do 

espaço em que se vive, e por que não dizer, do próprio mundo. A vida na casa de farinha é um 

espaço onde, durante o processo de trabalho, se pensa no modus operandi dos diferentes ofícios 

aos quais se está atrelado e à forma de se portar com os pares, entendendo o tempo exato do 

que precisa ser feito como uma engrenagem, tendo seu clímax no torrar da mandioca, gerando 

novo produto. É nesse momento que a mágica acontece: a mandioca, que agora é uma massa 

branca, ganhará um aspecto granulado com nova coloração – é a farinha que nasce. 

 
42 Entrevista concedida à autora. 
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A ciência para esse processo é de fácil acesso em que todos podem ver, mas são poucos 

que conseguem fazer, pois não se consegue escrever uma receita com pesos, medidas e 

temperatura do forno. O aprendiz deve ser tão artista quanto o mestre quando está mexendo o 

produto no tacho. O homem que está trabalhando sabe a temperatura certa do forno, a 

quantidade exata de mandioca para colocar no tacho e a forma de mexer o produto no fogo. Os 

movimentos são absolutamente ritmados, com a pá deslizando dos pontos de “partida e 

chegada” no momento exato dentro do tacho. Quando a farinha está pronta, chega o momento 

de finalizar todo o processo: fazer o beiju e a tapioca para se tomar com café junto. Para se fazer 

o beiju e tapioca, a pessoa calça um tamanco de madeira para proteger os pés da temperatura 

altíssima da plataforma de tijolo que vai fazer a cocção, caso contrário, os pés queimam por 

completo.  

Apesar da tentativa de se separar assuntos, arte e situações do cotidiano, percebeu-se 

que tudo é construído de maneira conjunta, pois o olhar de quem constrói está o tempo inteiro 

envolvido em um fazer que está tecido e não existe sem que todas as partes estejam presentes. 

Quando se começa a separar a madeira para se construir um boneco, mesmo que seja uma 

mesma árvore para vários deles, já existe um pensar em todo o conjunto: o rosto, a tinta que 

será utilizada, uma loa, a história, a música, a fala, a profissão, caráter do boneco.  

Todos os saberes vividos na cultura do brincante são remontados para trazer vida ao 

boneco. Traçando um paralelo com a fabricação da farinha, que é pensada e cuidadosamente 

tratada do plantio da mandioca até o momento do café para celebrar o final da fome, a 

construção do mamulengo ocorre desde o corte do mulungu para fazer o boneco, até o momento 

da brincadeira. Tudo o que foi vivido será posto de maneira direta ou indireta, de forma técnica 

e afetiva, pois ali está um fruto de vida. Casa de farinha é um lugar muito maior do que 

usualmente se pensa, é um ateliê aberto a receber e compartilhar saberes científicos e mistérios 

do imaginário de todos os que estiverem envolvidos. Tudo o que é vivido no momento, é motivo 

de criação, motivo de se pensar e repensar o que se faz consigo mesmo e com a comunidade, é 

motivo para se contar e cantar.  

 

2.3.2 Espaço de criação – Sítio Malícia 

O sítio Malícia é um lugar onde qualquer um se sente abraçado, ainda que no maior 

silêncio. Local em que todos são bem-vindos, todos são recebidos com um largo sorriso. E 

quem mora lá? José Evangelista de Carvalho, mais conhecido como Zé de Bibi. Ganhou esse 

nome na infância após a morte do pai, momento a partir do qual tudo o que lhe acontecia era 

reportado à sua mãe, Bibi. Nascido em Glória do Goitá em 7 de julho de 1942, Zé de Bibi 
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iniciou a vida de brincante com mamulengo e é hoje um mestre em Cavalo Marinho, outro 

folguedo da cultura nordestina. Orgulha-se em falar a respeito de sua vida, da caminhada difícil 

para chegar onde chegou. Coloca que tudo iniciou quando ainda era criança, e diz que  

Existia um mestre chamado Biu da Cocada, vizinho de um homem que eu [sic] 

trabalhava. Um dia ele me chamou pra trabalhar com ele com mamulengo. 

Primeiro eu fui bater triângulo, depois passei para o bombo e, depois, fui para 

a torda. Foram mais de anos [sic] fazendo as personagens lá dentro.43 

 

Foi aí que começou a vida de brincante do mestre, sendo oportuno o registro do espaço que ele 

criou para divulgação e memória das variadas manifestações da cultura popular pernambucana: 

o Sítio Histórico do Cavalo Marinho. Claramente o espaço é mais visitado pelos amantes da 

respectiva brincadeira, mas precisa-se registrar o espaço de criação que o sítio proporciona para 

os moradores do local e para os visitantes, nos variados folguedos em que o mestre é habilitado.  

 

 

Fig. 2.7. Sítio Malícia rua principal. Fotos retiradas da filmagem. 

Filmagem: Denis Schneider 

 

 

 
43 As informações contidas a respeito do mestre Zé de Bibi, são frutos das várias conversas que ele teve com a 

autora do trabalho.  
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Fig. 2.8. Sítio Malícia vista lateral. Foto retirada da filmagem. 

Filmagem: Denis Schneider  

 

Registrar o referido mestre nesse trabalho foi devido ao número de referências feitas a 

ele pela população de Glória do Goitá. Quando era falado da pesquisa que estava em 

andamento, a fala era corrente: “já foi vê [sic] o mestre Zé de Bibi? Ele tem que tá [sic] aí nesse 

seu trabalho”. De fato, depois de várias etapas de pesquisa, o mestre precisa ser referendado 

face ao que será posto a seguir. Mesmo sendo patrimônio vivo de outro folguedo, ainda trabalha 

com mamulengo, pois, como ele mesmo conta:  

o que pedirem pra eu fazer eu faço. Sou artista para o que você quiser: eu toco, 

canto, boto boneco, boto brinquedo. Se quiser maracatu, eu faço; se quiser 

uma ciranda, eu faço; se quiser uma música nova, eu faço. Faço tudo isso com 

as graça [sic] de Deus.  

 

Até hoje existe o espaço para a brincadeira, juntamente com todos os outros folguedos com que 

o mestre trabalha.  



81 
 

 
Fig. 2.9. Parte interior da Casa de farinha 

Foto: Cynthia Schneider 

 

O mestre possui uma serenidade e gentileza que cativam. Com orgulho, fala de seu 

percurso, reconhecendo todos os que o ajudaram a conquistar o que hoje tem. Não mede 

palavras para falar das alegrias, dificuldades e tristezas. Sempre procura descobrir novos 

caminhos para desenvolver suas brincadeiras, pois segundo ele, “A gente está pronto para a 

FUNDARPE44. O que ela pedir pra fazer a gente faz, pois não pode dizer que não sabe. Se não 

sabe, tem que aprender”. Isso mostra a necessidade de pesquisa e estudos constantes por parte 

do brincante para que sempre exista a possibilidade do novo, um novo saber a partir do que foi 

herdado. Sobre isso, o mestre Zé Lopes retoma uma loa de um mamulengueiro antigo, que dizia 

que tudo estava pronto e não se construía mais. Se colocando contrário ao princípio do antigo 

mestre, ele cita a loa e explica esse criar.  

 

Do alto da eternidade/ 

Suspendeu Deus poderoso/  

Eu acho muito custoso/ 

Deus fazer outra trindade/ 

 
44 FUNDARPE. Fundação do Patrimônio Artístico do Estado de Pernambuco. Criada em 17 de julho de 1973, na 

forma jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a Fundação visa, além do incentivo à cultura, a preservação 

dos monumentos históricos e artísticos do Estado. Dados do site: http://www.pe.gov.br/orgaos/fundarpe-fundacao-

do-patrimonio-historico-e-artistico-de-pernambuco/. Acesso em 20 de agosto de 2019.  

http://www.pe.gov.br/orgaos/fundarpe-fundacao-do-patrimonio-historico-e-artistico-de-pernambuco/
http://www.pe.gov.br/orgaos/fundarpe-fundacao-do-patrimonio-historico-e-artistico-de-pernambuco/
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Outra vaidade, outra geração/ 

Outro sol e outra lua/ 

Outra Eva e outro Adão. 

O mestre Zé Lopes diz que todos os dias Deus continua fazendo tudo novo a partir do que já se 

tem por meio dos artistas, dos brincantes que se reinventam sem descanso. 

Ele está construindo outra Eva e outro Adão, outra trindade, várias trindades, 

vários sóis, várias luas, Ele continua construindo, vai sempre construindo, não 

vai ser custoso não. Ele refaz isso na cabeça dos homens de boa vontade.  

Essa colocação vai ao encontro do pensamento do mestre Bibi, que diz estar o tempo inteiro 

procurando novas possibilidades na brincadeira. Existe, entretanto um contraponto desse 

pensamento em que alguns brincantes colocam que no mamulengo está tudo pronto, inclusive 

as músicas, apontando que não se pode criar mais nada, pois se criar, o mamulengo não é mais 

original.  

Discordâncias à parte, no trato musical, o mestre Bibi é quem se colocou como aquele 

que procura fazer coisas novas, músicas, loas e tudo o que é necessário para manter a 

brincadeira viva e atraente nos lugares em que passa. Sobre ser reconhecido como mestre, ele 

coloca alguma máxima logo de início: “não basta ter dinheiro, tem que ter sabedoria para fazer 

as coisas. Tem gente que tem dinheiro e não consegue fazer nada direito e quer ser chamado de 

mestre, não pode”, comenta ele. Ele ainda associa à natureza de se pensar o tempo inteiro no 

trabalho a referência ao dom natural que acompanha alguns, mas diz que é necessário trabalho 

para que as coisas aconteçam. E completa: “eu sou pequeno, mas eu sou completo”. 

 

 
Fig. 2.10. Mestre Zé de Bibi – Sítio Malícia 

Foto: Cynthia Schneider 
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O processo de aprendizado do mestre foi por observação ao longo da vida. Como ele 

diz, tinha que aprender na “marra” para poder fazer os próprios bonecos e acessórios para poder 

brincar: “Eu ficava olhando e ia fazer depois. Foi assim que aprendi tudo” – realidade comum 

em regiões de pouca estrutura econômica, onde é necessário o investimento muitas vezes 

sozinho no início, para depois conseguir algum espaço para mostrar a própria produção. Foi 

assim que aprendeu não apenas a ser bonequeiro, mas a assentar tijolos e serrar madeira para 

construção, o que resultou na construção do próprio sítio Malícia, espaço que dispõe de uma 

biblioteca, um museu, várias casas para os familiares, a casa de farinha, uma oficina e uma 

igreja, tudo em bom estado e sempre pronto para visitas que chegam sem avisar. 

Sobre criação na brincadeira, o mestre tem um pensamento muito peculiar, se 

incomodando muito em repetir o que já fez. “O que eu fiz ontem já foi visto. É preciso coisa 

nova no outro dia, pois se a mesma pessoa vier assistir novamente, vai ver tudo de novo? Não 

presta assim, ele vai cansar e não vai querer voltar” – realidade diferente das apresentações 

teatrais em que os espetáculos ficam em cartaz vários meses, ou mesmo anos. Nas brincadeiras 

populares, a mudança se torna a mola propulsora do trabalho para o bom andamento. E segundo 

o mestre, ele cria tudo para a nova brincadeira: loas, música e passagens. No caso das músicas, 

ele diz que deixa tudo na cabeça, pois não sabe escrever e é esse o recurso que tem desde a 

mocidade. Ele diz que isso é uma maneira da brincadeira ser avaliada, pois a inovação é um 

diferencial quando se está nessa atividade. As pessoas não gostam de rotina, das mesmas coisas 

o tempo todo e, dessa forma, o espaço do mamulengo é considerado de inovação constante em 

alguma medida. Para ele, não é apenas nas histórias que se desenvolvem, é preciso criar em 

tudo a partir do boneco que se trabalha.  

No processo de composição das canções, o mestre diz que sonha com as canções porque 

pensa o tempo inteiro nelas, sendo uma forma de não esquecer. Pensa durante o dia e à noite 

sonha, para no dia seguinte retomar o elemento criado e finalizar a composição. Durante o dia 

de trabalho vai “escutando” a música do sonho e vai construindo, trazendo à memória com a 

ajuda de vários elementos vistos na rua, no roçado de macaxeira (mandioca), no movimento 

próprio ou dos outros ao redor. Quando fala de sonho, comenta que sonha de tanto que pensou, 

como uma gravura e não algo sobrenatural, místico. É uma forma de não esquecer que lhe é 

recorrente. Diz que fica “desenhando” a música na cabeça para alimentar o processo de 

finalização. Conta que muitas vezes, depois da canção criada, no momento da brincadeira as 

coisas mudam e ele faz alterações no momento, para que tudo saia de acordo para o público. 

Outra atitude importante na condição de mestre que ele ressalta é a capacidade que se 

deve ter na logística da brincadeira. No momento da brincadeira é necessário que se esteja 
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atento a tudo o que está acontecendo para que não haja contratempos, isso já levando em 

consideração a variedade do público frequente. O processo de criar está ligado não apenas ao 

teor artístico, mas à administração das constantes necessidades, isso porque “se não souber criar 

no momento de dificuldade, tá difícil (risos)”; a natureza é constante para a mudança, inovação 

tirando o brincante da zona de conforto. 

Uma canção composta por ele é a seguinte: 

 

Se você me quiser 

Se você me quiser eu compro um “ané”/ 

E dou pra seu dedo/ 

Se você me quiser eu dou-lhe um abraço 

E fico com medo/ 

Se você me quiser eu dou-lhe um beijinho 

E “pido” segredo/ 

Só pra não cobrar o “ané” de ouro/ 

Que eu “di” pra teu dedo. 

 

Com os termos transcritos como falado pelo mestre, a canção “Se você me quisé” pode 

ser verificada como uma brincadeira, um jogo de enganar a amada, porque ele começa com 

uma promessa com uma joia e no percurso começa a jogar com palavras para conquistá-la sem 

gastar nenhum valor: “dou-lhe um abraço, beijinho e fico com medo” – qual será a reação? No 

final, “só pra não cobrar”, possivelmente, um texto colocado para encerrar a rima e resolver a 

canção, ou mesmo uma pequena ameaça para garantir um “sim” como resposta. 

Como as várias canções da brincadeira, essa também é curta e fala de uma situação 

corriqueira do ser humano – relacionamento. O mestre retoma a condição de ficar pensando o 

tempo inteiro naquilo que se quer construir, no que se quer fazer, pois em momentos assim “a 

ideia chega e você resolve o problema da música”. É trazer a situação de fora da arte para dentro 

da arte, traçando um diálogo entre o artista, a obra e o entorno dos dois. 
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Fig. 2.11. Partitura “Se você me quizé” – Mestre Zé de Bibi. 

Edição: Cynthia Schneider 

 

O Sítio Malícia tem sido um espaço para criação e suporte para novos brincantes, com 

projetos em parcerias com escolas, para que as crianças se envolvam com a cultura popular 

local. Todos os anos, são dezenas de grupos que visitam o espaço e participam de oficinas, 

brincadeiras, da fabricação da farinha, tudo envolto pelos “mistérios” e causos concernentes à 

vida do homem rural e suas crenças. É uma transmissão de conhecimento científico em meio à 

brincadeira, com um propósito de fazer coisas juntos, de se sustentarem mutualmente nas 

emoções, nas finanças e na alteridade.  
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2.4 A MÚSICA NA BRINCADEIRA 

Como dito, “a música é que chama os espíritos dos bonecos”. Sem ela, a brincadeira não 

existe, não se desenvolve. Com isso, vale pensar a importância de investigar os elementos da 

música que influenciam essa arte. De fato, a música existe em todas as culturas, seguindo a 

característica de cada lugar. Possuindo um código de leitura próprio, ela aquece corações, vende 

uma ideia, incita a ações variadas e, em alguns casos, coloca para dormir.  

Na história da vida de muitos povos, a definição de música nunca foi um exercício fácil. 

Normalmente se fala dos efeitos por ela causados ao longo da existência humana. Considerando 

a versatilidade da brincadeira do mamulengo, inclusive o fator afetivo que ele apresenta por 

parte de seus envolvidos, é possível fazer uma pequena consideração sobre ela, como nos traz 

Maria de Lourdes Sekeff Zampronha (2007), quando diz que ela é um recurso de (a) expressão 

– de ideias, sentimento, cultura; (b) comunicação – do indivíduo consigo mesmo e com o outro; 

(c) gratificação – psíquica, emocional e artística; (d) mobilização – corporal, afetiva, intelectual; 

(e) autorrealização – desenvolvimento artístico para alguns que se encontram nela cantando, 

tocando ou compondo. São situações em que, de alguma maneira, se é fisgado por ela enquanto 

humano que se é.  

Dentre todos esses recursos, aparentemente o que mais se assemelha à música do 

humano é a relação do som e o silêncio, pois “ela é um espelho da vida, pois ambas começam 

e terminam no nada” (BERENBOIM, 2009, p. 16). Nada no sentido de só se poder perceber o 

som a partir do silêncio. O silêncio é o elemento criador do som musical e com ele se encerra 

toda composição. No primeiro respiro há a vida – som –; no último suspiro, se deixa de existir 

– silêncio.  

Na brincadeira do mamulengo, uma fala comum entre os mestres é sobre a vida que a 

música dá não apenas ao boneco, mas à própria curiosidade de aprender. Ser levado pelo ritmo 

do zabumba ou do tambor era o começo do envolvimento com a brincadeira, de dançar junto 

com o boneco mesmo enquanto se era espectador que fruía na poética das músicas tocadas. 

Nessa forma de brincar foi observado que a música muitas vezes aparece de uma forma em que 

fica difícil entender o texto, pelo fato da pronúncia não ser clara por parte de quem canta. Isso 

lembra a forma de reprodução musical de algumas músicas do gênero Negro Spiritual, que 

reproduziam as músicas sem ter o conhecimento completo do texto ou da melodia, fazendo com 

que se cantasse, muitas vezes, textos ininteligíveis ou textos com palavras que não 

apresentassem sentido, apenas colocadas para completar a rima. Uma única vez foi pedido para 

repetir o trecho da canção para se entender uma palavra, o que gerou um constrangimento, pois 

o mestre também desconhecia.  
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Nisso se percebe que, mesmo com tamanha importância o uso da música, o 

entendimento do texto pode ser colocado em segundo plano, tendo o ritmo e a melodia como 

elementos suficientes para desenvolver a brincadeira. A música produzida para aquele 

momento é suficiente para cumprir o papel de chamar os espíritos dos bonecos e manter o 

encadeamento das passagens, loas e diálogos com a plateia.  

Para se entender sobre a música que faz parte do mamulengo, faz-se necessário 

compreender, ainda que de maneira geral, como a música é estruturada em termos de seus 

elementos básicos, bem como a respeito da visão de construção junto com elementos da arte 

visual ao longo da história  

 

2.4.1 Estrutura básica musical – música tonal 

Como a própria brincadeira do mamulengo, as músicas apresentadas são aprendidas de 

maneira oral, de geração em geração, nos lugares onde se encontra a brincadeira. Isso faz com 

que haja variações na execução, seja na tonalidade, ritmo, texto ou mesmo na interpretação. A 

forma de apresentação de cada canção está associada ao jeito de ser de cada um que, também, 

é fruto de uma vivência particular do próprio contexto cultural.  

Observando as características da estrutura musical, ela incorpora a memória, linguagem, 

imaginação e raciocínio criando imagens mentais, estruturando um saber por meio de símbolos 

que podem ser traduzidos em sons. A música pode trazer aspectos pictóricos, construindo 

diferentes cenas para agregar valor de compreensão ao que está sendo dito. Quando Djavan 

(1949-, cantor alagoano) escreve um texto em forma de canção dizendo que “O mar vazou de 

uma paixão, atravessou os meus olhos, encheu a minha mão...”, aponta para uma cena composta 

por diferentes elementos concretos – mar, olhos, mãos – e dialoga com um elemento abstrato – 

paixão – para retratar um sentimento de dor vivido (de maneira real ou fictícia), e mostra, além 

de uma relação de afeto, um tecer de imagens mentais, criando uma relação de afeto vivido que, 

por sua vez, desemboca em um organizar de som e silêncio, ou seja, uma música. 

Os aspectos da estrutura musical são constituídos basicamente por: ritmo, melodia, 

harmonia e timbre. Esses quatro elementos apresentam as características a seguir, de acordo 

com ZAMPRONHA (2007), que descreve com riqueza de detalhes a ação da música no homem.  

 

2.4.1.1 Ritmo 

De origem grega, a palavra ritmo significa fluir, movimento, mexendo fisiológica e 

psicologicamente, mobilizando formas de comportamento (ZAMPRONHA, 2007). É um 
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elemento que faz com que muitos ouvintes acompanhem canções com o bater de pés e mãos de 

maneira involuntária. Em alguns casos, batimentos cardíacos são “ajustados” a um tipo de 

escuta, tal a potencialidade desse elemento, pois o ritmo possui “um efeito tão imediato e direto 

sobre nós, que sentimos instintivamente as suas origens elementares” (COPLAND, 2013, p. 39-

40).  

Tecnicamente falando, é a divisão e subdivisão de uma unidade de tempo. É a 

combinação de figuras musicais, sendo essas longas ou curtas. Para além de uma estrutura 

métrica propriamente dita, o ritmo está presente na esfera biológica, fisiológica, psicológica, 

estética, criadora. 

A associação do ritmo à educação musical está relacionada ao trato motor, pois “o 

sistema motor é o primeiro a se desenvolver antes de qualquer sistema sensorial” 

(ZAMPRONHA, ibidem, 2007, p. 45). O ritmo agirá beneficiando o sistema muscular e o 

sistema nervoso, que, no caso da criança, utilizará o corpo por completo, pois diferente do 

adulto, a criança participa das ações de maneira corporal mais completa – não apenas um bater 

de pé ou mão. 

 

2.4.1.2 Melodia 

Basicamente, é uma sequência de notas musicais com altura e ritmos definidos.  

Se a ideia do ritmo está ligada, na nossa imaginação, ao movimento físico, 

associamos a ideia de melodia a uma emoção íntima. O efeito causado na 

nossa sensibilidade por esses dois elementos é igualmente misterioso 

(COPLAND, ibidem, p. 49).  

 

Propriedade de se transformar impressões em expressões a partir de sua natureza sensorial e 

afetiva, trazendo sensações de prazer ou desprazer. Aliada a outros elementos musicais, uma 

boa construção melódica pode induzir massas em diferentes direções, pode comover plateias 

ou chamar ao riso. Um bom exemplo do efeito da melodia é a música “Toque de Silêncio”,45 

executada por uma única corneta; nela se observa a sensibilidade do compositor nos intervalos 

propostos e fluência dos movimentos. Para ter uma boa qualidade, o compositor precisa ter em 

mente que a boa melodia deve “... dar a impressão de que está completa, e de que não poderia 

ser feita de outro modo”; é necessário que ela seja “longa e fluente, com altos e baixos na sua 

capacidade de interessar” (COPLAND, 2013, p. 50). 

É essa fluidez que alcança os ouvidos e os sentimentos mais profundos do ouvinte, 

permitindo que ele se envolva com mais facilidade com o texto que está escrito, ou com o “texto 

 
45 Música relacionada à Guerra Civil Americana, no ano de 1862. 
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instrumental” propriamente dito. A boa construção melódica pode promover uma escuta mais 

atenta, com mais profundidade e reações afetivas desejadas.  

 

2.4.1.3 Harmonia  

Elemento mais sofisticado apresentado até aqui, a harmonia aponta para o aparato lógico 

da música COPLAND (2013). O ritmo, a melodia e o som, esses se encontram na harmonia. 

Abaixo, está transcrita, na íntegra, uma citação da autora base desse trecho, devido à clareza 

com que explica. Ele trata da ação direta da harmonia nas esferas do homem ocidental no 

aspecto sensorial, afetivo e mental, de acordo com ZAMPRONHA (2007). 

Sensorial – o acorde, fundamento da harmonia pelo qual a música do Ocidente se 

distingue de todas as outras, é uma simultaneidade de três ou mais sons que guardam entre si 

determinadas relações intervalares. Como tal é um fenômeno fisiológico, sensorial, que se torna 

realidade no ouvido interno, graças ao sistema nervoso; 

Afetivo – o acorde é uma simultaneidade de relações sonoras, intervalares, relações de 

consonância e dissonância, tensão e relaxamento, que induz à sensibilidade afetiva;  

Mental – o acorde é uma função tonal (tônica, subdominante, dominante) acessível 

apenas à consciência, capaz de análise e síntese, que induz uma experiência humana e 

psicológica única (ZAMPRONHA, ibidem, p. 47-48).  

Assim, a harmonia promove um movimento mental acurado que privilegia a estrutura cerebral 

como um todo, trazendo os aspectos rítmicos, melódicos e sonoros, utilizando equações 

matemáticas nas relações dos graus musicais nos ajustes das linhas das vozes ou instrumentos, 

e, quando necessário, com saltos de cromatismos ascendentes e descendentes. O estudo 

sistematizado dessa estrutura identifica ativações em diferentes áreas do cérebro. 

 

2.4.1.4 Timbre  

É o chamado “colorido tonal”, é o que a cor é para a pintura. O timbre é a característica 

de se reconhecer a fonte geradora do som, é a qualidade sonora de cada instrumento ou voz, 

uma “digital”.  

Em uma construção musical, todos esses elementos estão presentes e mesmo que o 

compositor não esteja ciente da profundidade desses elementos, ele lidará com cada aspecto 

apresentado. Isso é verificado desde uma canção de ninar a uma criação de Bach, balizando, 

obviamente, a devida medida de construção. A importância desse pensamento para a construção 
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musical mostra um olhar acurado por muitos músicos ao longo na história. CAZNOK (2015) 

relata diferentes investigações teóricas no campo musical: os sons e as cores, os sons e o espaço 

e os sons e as imagens. A relação entre o som e a cor é colocada pela autora como a observação 

da tonalidade, do cromatismo, color – variação de altura de uma melodia por meio de 

repetições, cromatismos e ornamentações. Também relata a questão de coloração como uma 

diminuição do valor de uma nota longa para rápida, para preencher uma passagem com 

movimentos rápidos, dando, dessa forma, uma apresentação mais virtuosa.  

Ainda na relação som e cor, o timbre é destacado como “uma das mais importantes (se 

não a mais) formas de pensamento composicional contemporâneo” (CAZNOK, 2015, p. 27). A 

relação entre som e cor já foi estudada de maneira que Rimsky-Korsakov (1844-1908) chegou 

à conclusão sobre o que as tonalidades lhe remetiam, dizendo o que está resumido na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 2.1 - Quadro de tonalidades  
Tonalidades Cores Tonalidades Cores 

Dó maior Vermelho Fá # maior Verde acinzentado 

Sol maior Marrom dourado 

brilhante 

Ré b maior Sombrio quente 

Ré maior Amarelo ensolarado Lá b maior Violeta acinzentado 

Lá maior Rosa claro Mi b maior Escuro, cinza 

azulado 

Mi maior  Azul safira cintilante Si b maior - 

Si maior  Azul escuro com 

matizes de aço 

Fá maior Verde 

Fig. 2.12. Quadro de tonalidades baseado em Scholes, 1998, p, 204. 

As relações iam além dessa pequena descrição, elas seguiam por escolhas de 

instrumentos e o som das palavras cantadas. 

Já a relação entre o som e o espaço diz respeito à escrita das alturas musicais, as 

frequências. De acordo com CAZNOK (2015), desde a idade média esse princípio era 

conhecido ao se dizer que “cada tessitura vocal tem seu âmbito definido pelo espaço que ocupa 

numa escala de localizações espaciais imaginárias, que vão desde um plano espacial mais baixo 

até o mais alto” (CAZNOK, ibidem, p. 51) – uma relação que propunha a “visão do som”, 

literalmente, ocupando um espaço durante sua execução, levando o ouvinte a perceber “o 

tamanho” da obra na horizontal (duração) e vertical (altura) na própria imaginação. Dessa 

forma, percebe-se também o nível de envolvimento afetivo e cognitivo posto nas composições. 

Sobre isso, registra-se a seguinte estrutura do século XVI, que serviu de base para os coros da 

atualidade: 
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Tabela 2.2 – Tabela divisão de vozes 

Voz Descrição 

Soprano Sopra, supra dessus, sobre o Alto, acima, a mais aguda das vozes 

Contralto ou 

Alto 

Haute contre, tenores agudos ou contralto masculino 

Bas dessus Acima do Baixo, vozes graves das mulheres 

Tenor Taille, o que sustenta 

Baixo A mais grave das vozes 
Fig. 2.13. Divisão de vozes baseado em CAZNOK (2015) 

 

Depois de mudanças, a estrutura vigente na ordem das vozes é: Soprano, Mezzo-soprano 

e Contralto para vozes femininas, e Tenor, Barítono e Baixo para as vozes masculinas. Vale 

registrar que o músico canadense Raymond Murray Schafer (1933- ) desenvolveu o World 

Soundscape Project – literalmente “Projeto Paisagem Sonora Mundial”, que chegou ao Brasil 

como “Paisagem sonora”. Como ambientalista, Schafer desenvolveu pesquisas sobre o 

ambiente sonoro e suas implicações na audição humana, na saúde física e mental, percebendo 

que as diversas experimentações sonoras às quais o ser humano está submetido lhe proporciona 

diferentes formas poéticas e reflexões sobre as mesmas. Nesse trabalho o envolvimento do 

ouvinte é multissensorial, pois utiliza linguagens do teatro, dança, música, estímulos gustativos, 

recorrendo a espaços ao ar livre, como, por exemplo, feiras, praças públicas ou mesmo uma 

densa floresta. É uma forma de fruição artística que perpassa qualquer espaço contido para uma 

obra musical; é um momento performático que proporciona uma escuta atenta e ativa para a 

obra.  

Por fim, os sons e as imagens movem-se para a visualidade do ouvinte de maneira mais 

concreta, diferente da relação espacial. Desde aproximadamente o século XV esse recurso foi 

muito utilizado por músicos como Josquin des Près (1450-1521, francês), Baude Cordier (1380-

1400, francês) e Johann Sebastian Bach (1685-1750, alemão). É uma das construções que se 

apresenta de maneira muito forte no campo musical até os dias de hoje. Em uma boa 

composição os elementos musicais como altura, timbre, intensidade, são muitos utilizados 

nessa relação som-imagem para descrever situações sentimentais, imitação da natureza, de 

maneira a trazer o ouvinte para perto da obra ouvida, e, consequentemente, uma afinidade muito 

grande com o compositor, pois muitos começam a sentir o que de fato sentiu o autor no 

momento da composição, muitas vezes não dando espaço para uma possível subjetividade de 

leitura da obra em questão.  

Consiste em construções simbólicas a partir da notação musical, baseando-se na leitura 

e audição musical. Foram as chamadas Augenmusik – música para os olhos. As composições 
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com notas mais longas, chamadas notas brancas, são utilizadas para palavras que expressam 

claridade, dia, luminosidade. Já as outras, com mais tinta, trariam a conotação de noite, 

escuridão e até a morte. A seguir, um resumo dessas figuras para compreensão de uma das 

abordagens da Augenmusik.  

 
Fig. 2. 14. Figuras longas e curtas, com respectivas pausas 

Edição: Cynthia Schneider 

 

A Augenmusik sensibiliza logo no primeiro contato com a edição da partitura, pois o 

leitor/músico é tomado pela intenção da composição, orientando-se no desempenho da 

articulação necessária para a interpretação. Também nesse segmento de visualidade estavam as 

edições que hoje se aproximariam dos poemas visuais,46 poesias que significam pictoricamente 

o próprio conteúdo, poesias em que os recursos visuais são explorados para trazer à tona o 

conteúdo proposto. Abaixo, um exemplo retratando a similaridade com a Augenmusik.  

 
Fig. 2.15. Caligrama Pêndulo. Fonte: Portal do Professor – MEC. 

Obra de E. M. de Melo e Castro47 

 

Mas, no caso da música, um exemplo mais clássico é um trecho da Paixão segundo São 

Mateus, do músico barroco J. S. Bach. Nele é retratada a figura do que se tratará na obra: a 

 
46 Mais informações sobre esse gênero literário encontramos com Edward Estlin Cummings (americano), Stéphane 

Mallarmé (francês), Wlademir Dias-Pino (brasileiro), João Bandeira (Brasileiro). 
47 Ver TEIXEIRA, Claudio Alexandre de Barros. Erotografia poética de E. M. de Melo e Castro. VIA 

ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 27, 301-314, Jun/2015.  
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crucificação de Jesus. Além da chamada pictórica da partitura, Bach também trabalha com os 

elementos harmônicos e melódicos para representar o sofrimento e a dor de Jesus no referido 

momento. No local onde ficaria a cabeça do Mestre, as flautas iniciam o percurso amargo, como 

timbre mais agudo, juntamente com violinos, viola e vozes femininas registrando a dor na altura 

do peito, figurada pelo local dos braços estendidos. Por fim, os membros inferiores são 

representados por todos os sopros, cordas, violinos e contínuo, acompanhados pelo texto vocal 

“lasst ihn, haltet, bindet nicht” “deixem, soltem, não o amarrem”.48  

 

 
Fig. 2.16. Figura da cruz. Johann S. Bach. Paixão segundo São Mateus, 1990, p. 92. 

 

  

 
48 Tradução de Helma Haller: cantora e bacharel em Regência e Composição pela Escola de Música e Belas Artes 

do Paraná. Fundadora do Collegium Cantorum. Oficina permanente de canto coral – Curitiba – PR. 
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Em momento mais recente, músicos como Flô Menezes (2009) trabalha com a 

visualidade de maneira que a partitura traz mais informações, como a seguir.  

 
Fig. 2.17. Flô Menezes. Música eletroacústica, 2009, p. 219. 

 

Na música eletroacústica,49 junção entre a música concreta e a música eletrônica, as 

informações são mais detalhadas, seguindo um padrão menos convencional que os das 

estruturas normais. São tratados de organização sonora a partir de vários efeitos sonoros que 

posteriormente são agrupados em estrutura musical convencional. Nesse desenvolvimento, o 

fator tempo muitas vezes é contado em segundos para execução de um determinado trecho, 

como também é comum o uso de instrumentos musicais com outros objetos sonoros para 

produzir variados efeitos. No caso acima, trata-se de uma “[...] técnica particularmente 

apropriada à densificação de acordes a partir da interação entre dois aglomerados harmônicos 

[...] onde se percebe uma forte correlação entre as texturas pianísticas e os eventos da fita 

magnética” (MENEZES, 2009, p. 218).  

Observando-se a questão auditiva, o trabalho principal está entre a harmonia e o texto 

escrito, mesmo que em muitos aspectos o encadeamento harmônico esclareça toda a 

objetividade do conteúdo musical apresentado. Linhas melódicas descendentes, intervalos de 

segundas, ritmo sincopado, melismas e dissonâncias são elementos que vão destacar o caráter 

das obras musicais. Dessa forma, o ouvinte não dependerá do recurso visual para se apropriar 

do sentimento descrito na obra em questão. 

 
49 Mais sobre o assunto, procurar Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer e Pierre Henry, os dois últimos criadores 

do Clube d’Essai - França. No Brasil, além de Flo Menezes, em Goiás, o Grupo de Música Eletroacústica da Escola 

de Música e Artes Cênicas da UFG, coordenado pelo professor Anselmo Guerra. 
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Entendendo essa breve apresentação da estrutura musical como um todo, percebe-se que 

existe um leque de informações para nortear o pensamento criativo de um motivo, de uma obra 

musical, que por sua vez entrará em diálogo com outras linguagens artísticas para desenvolver 

a brincadeira do mamulengo. Ainda que seus mestres e brincantes em geral não detenham 

tamanha erudição, é possível observar o diálogo com vários dos aspectos citados, mesmo que 

seja em pequenos recortes. É possível verificar a relação imagem-som tratada de outra maneira 

que a descrita anteriormente. Basicamente seria o processo inverso, pois enquanto observamos, 

acima, essa parte da organização do som para criar uma imagem, no mamulengo se verifica a 

imagem ao redor propiciando elementos para a construção da música. Dentro desse contexto, 

faz-se necessário falar de uma outra estrutura musical muito comum na música popular, 

principalmente a nordestina, que é a música modal. 

 

2.4.2 Estrutura básica musical - música atonal 

Aparentemente o conjunto de informações anteriores pode parecer o modo mais 

completo e, talvez, mais adequado para todo tipo de composição. Com informações melódicas, 

rítmicas, harmônicas e tantos outros elementos de composição da música tonal, característica 

da composição ocidental, existe outro tipo que merece consideração, que é a música atonal. 

Com notas iguais às da escala regular, dó ré mi fá sol lá si, a construção atonal, chamada aqui 

de modal (por utilizar a nomenclatura dos modos gregos), difere em alguns aspectos que a 

tornam muito singular.   

Para alguns estudiosos, a característica da música modal é possuir um estilo cativante 

de expressão e interpretação livres. Essa liberdade é a possibilidade de não se precisar voltar ao 

descanso da tônica que resolve toda a tensão musical criada, característica da escala regular 

ocidental citada anteriormente. Com sonoridades intervalares peculiares, Ian Guest diz que a 

música modal “Pertence ao mundo, porque é reflexo de culturas regionais que cobrem o globo 

terrestre, feito mosaico em cores e em formas infinitas” (GUEST, 2017, p. 9). É uma 

combinação de sons em escalas ascendentes e descendentes que desloca a acomodação 

harmônica esperada aos ouvidos.  

Ao longo da história os modos passaram por várias intervenções, inclusive pelo crivo 

da igreja sob os desígnios do Papa Gregório, daí foram chamados também de modos 

eclesiásticos. A base de construção era o tetracorde, uma sequência de quatro notas, sendo as 

notas da extremidade, aguda e grave, notas fixas, e as notas do meio as que estão em mobilidade 

para construção da música, chamadas de gênero diatônico, cromático e enarmônico. O uso 
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desses três casos parte de uma escala de sequência de sete notas, com a repetição da primeira 

nota, escala essa onde as notas são chamadas de graus, como segue: 

 

Tabela 2.3 – Graus da escala 

DÓ RÉ MI Fá SOL LÁ SI DÓ 

I 

Grau 

II 

Grau 

III 

Grau 

IV 

Grau 

V 

Grau 

VI 

Grau 

VII 

Grau 

VIII 

Grau 

Repetição 

Fig. 2.18. Quadro dos graus da escala 

 

O quadro acima mostra cada nota musical sendo chamada de Grau. No caso, Dó = Grau I; Ré 

= Grau II; Mi = Grau III e assim por diante. Paralelamente, entre um grau e outro existe uma 

distância que é chamada de intervalo, que pode ser de T = tom, ou de ST = semitom. Tom é a 

distância de dois semitons, ou seja, é a soma de dois semitons. E o semitom é a menor distância 

entre uma nota e outra, as distâncias entre as notas são: 

 

 
Fig. 2.19. Intervalos na escala musical 

 

No quadro acima, da nota dó para a nota ré temos a soma de dois semitons que é igual a um 

tom (dó – ré = ST + ST = T). Já da nota mi para a nota fá, temos a distância de um semitom 

(mi- fá = ST). 

 

 
Fig. 2.20. Pentagrama. Graus da escala. Movimento ascendente e descendente 

 

 
Fig. 2.21. Pentagrama. Intervalos entre os graus da escala 
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Assim, entre as notas dó e ré existem 2 semitons (chamados de sustenido (#) na escala 

ascendente e bemol (b)  na escala descendente) que, somados, geram 1 tom.  

No exemplo do tetracorde diatônico citado anteriormente, tomando-se a nota mi como 

mais grave e lá como mais aguda, as notas fá e sol serão as notas do meio, com os dois intervalos 

superiores (lá-sol e sol-fá) formados por tons e o inferior (fá-mi) formado por semitom – sendo 

esta a divisão diatônica (usando T e ST). No caso do tetracorde cromático, seguindo a mesma 

seleção de notas, mi e lá, utilizava-se a distância entre a nota mais aguda e a seguinte com 

intervalo de terça menor (lá-fá#) seguindo com intervalos de semitons. No caso do gênero 

enarmônico, partindo das notas dos exemplos anteriores, tomando-se a nota mais aguda, lá, a 

nota seguinte a ser utilizada seria fá, criando um intervalo de terça maior e restando um semitom 

para ser dividido em partes menores, ou seja, ser trabalhado em comas, menor intervalo 

utilizado, encontrado em algumas culturas orientais, como a cultura indiana, por exemplo. 

Depois desse apontamento apresentado resumidamente sobre sua base, os modos se 

desdobram e se apresentam da seguinte maneira: modos do tipo Maior e modos do tipo Menor. 

Os do tipo Maior são: 

1. Modo jônio - dó 

 

Fig. 2.22. Escala do modo jônio. Modo maior 

 

2. Modo lídio - fá 

 

Fig. 2.23. Escala do modo lídio. Modo maior 

 

3. Modo mixolídio - sol 

 

Fig. 2.24. Escala do modo mixolídio. Modo maior 
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Os do tipo Menor são: 

1. Modo eólio - lá 

 

Fig. 2.25. Escala do modo eólio. Modo menor 

 

2. Modo dórico - ré 

 

Fig. 2.26. Escala do modo dórico. Modo menor 

 

3. Modo frígio -mi 

 

Fig. 2.27. Escala do modo frígio. Modo menor 

 

4. Modo lócrio - si 

 

Fig. 2.28. Escala do modo lócrio. Modo menor 

No ocidente em geral, as composições têm por base a música tonal, com as 

características já descritas. Nessa estrutura se encontram as duas tonalidades básicas de Maior 

e Menor, sendo a escala Maior a relação intervalar do modo jônio e a escala Menor a relação 

intervalar do modo eólio. Nelas, todas as tonalidades são trabalhadas, respeitando as relações 

dos intervalos. Com base nessa estrutura, os variados gêneros musicais são compostos, seja de 

maneira instrumental, Acapella, canto coral, solos, etc.  
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No Brasil, o modelo tonal está acomodado no ouvido da maioria da população. É o que 

está posto no cotidiano, sendo reconhecido e aceito em suas variadas influências culturais com 

os instrumentos e textos característicos de suas regiões. Na característica multicultural do país, 

encontra-se na região Nordeste a ocorrência de representação modal. Um exemplo mais 

conhecido é “Asa Branca” (vocal), de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mas existe também 

“O ovo” (instrumental), de Geraldo Vandré e Hermeto Pascoal. Nelas encontra-se a estrutura 

do modo mixolídio, que é a escala maior com o 7º grau menor, ou seja, na escala de Dó maior, 

a distância dentre o sétimo e o oitavo grau é de um tom e não de semitom mostrado na escala 

natural ocidental. Dessa forma, a escala modal tem a sequência de intervalos em: 

Tom – Tom – Semitom – Tom – Tom – Semitom – Tom 

Para comparar, a escala maior natural seria: 

Tom – Tom – Semitom – Tom – Tom – Tom – Semitom 

Para pensar a análise da música do mamulengo no contexto de empréstimo de 

linguagens, parte-se de um pensamento já existente, como descrito anteriormente, o 

pensamento de representação do som por meio de imagens, sejam as reais ou aquelas que ficam 

na memória, que é o caso de muitos brincantes. Feita essa colocação da relação de cor/som e 

cor/forma, segue-se no afunilamento que precede a compreensão musical na brincadeira. Em 

alguns momentos se observa a melodia em movimentos tonais e em outros, modais. Ressalta-

se ainda que essas características musicais colocadas anteriormente fazem parte da “escola” 

musical que foi transmitida ao longo das gerações para todas as pessoas que cresceram junto 

dessas influências. No caso do mamulengo, os intervalos naturais ou modais, os textos calando 

riso ou choro, são absorvidos de maneira muito natural desde a infância dos brincantes, podendo 

ser identificados no repertório.  

 

2.4.3 Música e canção – uma divisão considerada 

Adentrando para a análise e descoberta do princípio de construção musical no 

mamulengo, faz-se necessário atribuir um foco para melhor entendimento das músicas 

analisadas em seus aspectos melódicos, principalmente. Luiz Tatit (2002) auxilia esse processo 

colocando o termo “canção”50 como uma relação de melodia e letra, uma construção em que os 

 
50 Vale registrar ainda a toada como uma possível forma de se aproximar da música do mamulengo. Toada é gênero 

musical sem forma fixa, sendo cantado em alguns locais em duetos de terças paralelas. Também pode ser 

reconhecido como uma derivação do canto de aboio a partir da entonação de vogais, que com o tempo foi acrescido 
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autores de música popular compõem sem utilizar recursos musicais e literários de forma 

complexa.  

Isso acontece muitas vezes quando um dado autor começa construindo uma melodia 

com elementos prosódicos que “chamam” determinadas palavras, determinadas frases, não se 

conseguindo alterar uma ou outra, mas procura completar de alguma maneira o que começou a 

ser construído – uma melodia que precisa de uma determinada frase para poder existir.  

A canção é uma letra com melodia. Mesmo partindo de um fragmento (motivo) de som 

ou texto, como outra possível música, a estrutura resulta de outra forma de elaboração que não 

demanda um projeto rebuscado de elementos musicais ou literários, como já dito. Analisando 

as produções do mamulengo, percebe-se a aproximação, a aderência para se apresentar as 

estruturas sonoras da brincadeira mais como canção do que como música na descrição mais 

ampla como explicado anteriormente, pois, no cotidiano do mamulengo, o trabalho de 

investigação constante do mestre faz com que seu trabalho ganhe esse contorno, pois  

 

O cancionista mais parece um malabarista. Tem um controle de atividade que 

permite equilibrar a melodia no texto e o texto na melodia, distraidamente, 

como se para isso não despendesse qualquer esforço. Só habilidade, manha e 

improviso. Apenas malabarismo (TATIT 2002, p. 9). 

É uma maneira de se transformar tudo o que é necessário para a brincadeira posta no momento, 

trazendo cativa a atenção do ouvinte e, também, no caso do mamulengo, a participação ativa da 

plateia na brincadeira. 

Assim, as músicas sem texto serão chamadas de música instrumental e as com letra 

serão chamadas de canção. Instrumental, com instrumentos de percussão destacando os 

elementos rítmicos e a pulsação. Canção, as pequenas letras que contam de maneira sucinta as 

histórias apresentadas nas brincadeiras. Também, havendo necessidade de se fazer referência à 

harmonia, será utilizada a escrita popular por cifra, reconhecendo as respectivas notas a partir 

de sua tríade. 

 

2.5 PERCURSO DE ANÁLISE 

A análise musical seguirá nas bases de observação colocadas por Cecília Almeida Salles 

(2006, 2010, 2011) na proposição da Crítica Genética, que aborda a busca dos caminhos de 

criação por meio das marcas deixadas pelo artista durante o percurso, sendo que, quando 

 
de versos e rimas, surgindo assim, a toada. Mais sobre o assunto, ver MENDES, Adriano Caçula. Aboio no Sertão 

Paraibano: um canto no trabalho, um trabalho no canto. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba 

– UFPB. João Pessoa, 2015. 
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encerrado o processo, a obra continua aberta para novas possibilidades, pois “Um gesto gesta” 

(SALLES, 2011, p. 19) apontando novas ideias para um devir que é constante no processo 

criador. Nesse pensamento, os pontos condutores são: a singularidade do olhar e o acaso.  

A singularidade do olhar está atrelada à percepção artística, a forma de se ver o mundo 

de maneira singular, de maneira a se enxergar um produto artístico em pleno processo de 

criação. É uma criação quase mágica de sentimentos que movem o fazer criativo de maneira 

original a partir de situações do cotidiano. É passar na mesma rua todos os dias à procura de 

novas fontes de informação, seja no movimento das pessoas ou no farfalhar das folhas das 

diferentes árvores; é buscar as diferentes tonalidades produzidas pelo sol nas plantas, flores e 

no solo. Essa singularidade do olhar mostra como os diferentes artistas percebem o mundo. No 

campo da música, é buscar as nuances dos sons musicais e não musicais. Investigar como no 

farfalhar das folhas, por exemplo, é impregnado o ritmo – movimento, como isso vira a cena e 

é transferido para uma criação musical.  

Essa percepção conduz o olhar para se “ver mais” do que é possível; é uma visão poética 

da materialidade que está posta, é criar situações de estesia com histórias fantásticas, cores e 

sons diversos. No caso da música no mamulengo, é perceber uma cena existente, uma voz ou 

uma cor e seguir em nova trilha, trilha que conta uma nova história, um novo percurso. 

O acaso é uma abertura para o inesperado, uma “mudança de rota” naquilo que se está 

construindo, uma procura daquilo que não se perdeu. Ao contrário do que é muito comum, o 

acaso não está perdido, ele está lá, esperando a “antena ligada” do artista. O acaso requer a 

singularidade do olhar para ser encontrado, e não procurado. Acaso e singularidade do olhar se 

alimentam mutualmente no processo de criação, tendo auxílio da sensibilidade da percepção 

para transitar de uma linguagem para outra. Por exemplo, observar da janela o movimento de 

pessoas na rua e verificar uma cena que poderá ser montada em um espetáculo nem sempre é 

tarefa fácil, sendo necessário estar sensível a reconhecer o acaso presente nesse processo.  

Na brincadeira do mamulengo, tanto a música instrumental como as canções pertencem 

a um e outro, singularidade no olhar e acaso, ora separadamente, ora de maneira conjunta, 

transitando pelos variados saberes encontrados no cotidiano do imaginário e da realidade. O 

exercício de manter a sensibilidade perceptiva aguçada é vivido diariamente pelos 

mamulengueiros, utilizando recursos diferentes comuns aos artistas. Sem um suporte material 

como tinta, papel para rascunho, gravador, escrita em partitura, os brincantes seguem com suas 

produções registrando tudo na memória. Muito raramente encontra-se um mamulengueiro que 

utilize quaisquer desses recursos, pois a consulta posterior fica dependente do auxílio de quem 
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fez o registro, seja para ler o que foi escrito, ou para ficar pacientemente repassando a gravação 

feita. Normalmente, as atividades do cotidiano impedem que isso seja feito. 

O tempo inteiro os olhos e ouvidos estão atentos para novas possibilidades de trabalho, 

seja em roda de conversa, seja em casa, na convivência natural ou no próprio ofício de 

mamulengueiro ou bonequeiro.  

 

2.5.1 Música instrumental: principais ritmos 

No grupo musical do mamulengo usa-se também a expressão “bater” no lugar de 

“tocar”. Por exemplo, “Eu bato zabumba e triângulo” é o mesmo que dizer “eu toco zabumba 

e triângulo”. Os grupos musicais que acompanham a brincadeira são compostos, em sua 

maioria, por triângulo, zabumba e ganzá, instrumentos do naipe da percussão. A base rítmica é 

dada pela zabumba, que é acompanhada pelo ganzá e o triângulo. Em grupos com mais 

incentivo financeiro, pode-se encontrar uma sanfona e/ou uma rabeca. Tudo executado em 

andamento acelerado, com média de indicação metronômica de 130 BPM (batidas – ou beats – 

por minuto).  

 

 
Fig. 2.29. Mestre Bila e a zabumba - apresentando ritmos.  

Foto: Cynthia Schneider 

 

A base instrumental encontrada nos mamulengos em Glória do Goitá é a representada 

pelo trio zabumba, triângulo e ganzá. O mestre Bila fez uma apresentação dos ritmos mais 

utilizados: baiano, caboclo e marchinha. Todos esses servem de base para a criação que se 



103 
 

julgue necessária em uma brincadeira. Com diferenças muito sutis, cada ritmo é executado de 

acordo com o boneco, com as passagens apresentadas ou com o instrumentista. A identificação 

dos ritmos foi um processo demorado, por ser difícil para o instrumentista fazê-lo de maneira 

mais lenta. Nas tentativas executadas, ele não conseguia fazer a performance com precisão, 

perdendo-se facilmente.  

Para se chegar à escrita dos ritmos, foi feita a diminuição da velocidade do vídeo, a fim 

de se ter a escuta mais precisa. Entretanto é possível que algumas figuras musicais estejam, de 

fato, em uma leitura aproximada do real naquele momento.  

Seguem as células rítmicas de cada ritmo. A fórmula de compasso estabelecida foi a de 

2/4, destacando a zabumba, que é o instrumento que apresenta diferença no acompanhamento. 
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Fig. 2.30. Partitura do ritmo baiano 

Edição: Cynthia Schneider 
 

Nesse ritmo, a linha da zabumba inicia no tempo tético do compasso, ou seja, no tempo 

forte. Esse tempo forte é percutido pela baqueta, que toca na parte superior do instrumento, 
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enquanto na parte inferior a vara51 toca o contratempo. Na última semicolcheia do primeiro 

tempo do segundo compasso cheio existe um pequeno trêmolo que é levado para a colcheia 

seguinte. O início da célula é dado por uma colcheia no compasso anterior, sendo a mesma 

coisa no ritmo do caboclo e da marchinha. O triângulo e o ganzá se repetem da mesma forma 

nos outros ritmos. 

 

 

 

Fig. 2.31. Partitura do ritmo caboclo 

Edição: Cynthia Schneider 

 

 
51 A vara da zabumba também é chamada de bacalhau em alguns lugares.  
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Diferente do ritmo baiano, o ritmo caboclo liga a última semicolcheia do primeiro tempo 

do primeiro compasso da célula com a primeira colcheia do segundo tempo e retira o trêmolo 

característico da última semicolcheia do primeiro tempo do segundo compasso cheio da célula 

do baiano, mas mantém a nota prolongada.  

 

 

 

 
Fig. 2.32. Partitura do ritmo marchinha 

Edição: Cynthia Schneider 
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O ritmo marchinha só apresenta semicolcheias no segundo compasso da célula, e essas 

sem ligadura como apresentam o baiano e o caboclo. O triângulo mostra as semicolcheias nos 

tempos fortes de maneira “presa”, ou seja, mão fechada abafando o som e mão “aberta” 

deixando o metal reverberar, como mostra a figura abaixo.  

 
Fig. 2.33. Partitura da Marchinha: célula rítmica do triângulo 

 

O ganzá segue o padrão de colcheias nos dois compassos da célula, mantendo sempre a 

primeira colcheia forte em todos os tempos. Vale ressaltar que isso pode variar para alguns 

executantes, de maneira a utilizar o tempo forte apenas na primeira nota e não na segunda, como 

mostra a figura a seguir.  

 

Ganzá 

 

Fig. 2.34. Partitura da Marchinha: célula rítmica do ganzá 

 

Sobre os ritmos, todos eles sofreram influências de outros gêneros musicais. Uma 

citação dada pelo mestre Bila é o caso da marchinha, por exemplo, que veio do forró, “mas é 

um forró meio descundorado”, ou seja, uma variação que brinca com a forma original, conta o 

mestre. Ele segue dizendo que, por mais que se queira, não se consegue fazer igual a mesma 

música, principalmente igual ao mestre de quem se aprendeu. Cada um vai dar uma “pancada” 

diferente, um repique característico, pessoal, que é fruto do jeito de ser de cada um. É em 

situações assim que são apresentadas diferentes linhas melódicas de uma mesma composição, 

ou mesmo as variações dos instrumentos que acompanham a brincadeira.  

Um exemplo sobre essa variação foi verificado na execução da zabumba pelo mestre 

Bel, que tocou outra construção rítmica, na qual, diferentemente dos ritmos citados acima, que 

apresentam sempre as três primeiras semicolcheias ligadas, são executadas uma semicolcheia 

– colcheia – semicolcheia no primeiro tempo do compasso e duas colcheias no segundo tempo. 

Apesar de semelhante, difere dos ritmos já citados, mudando a levada da música. 
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Fig. 2.35. Partitura da variação rítmica do mestre Bel 

Edição: Cynthia Schneider 

 

Observando duas aberturas da brincadeira com o Mamulengo Nova Geração, o ritmo 

apresentado no momento pela zabumba mostra uma variação do que se observou de maneira 

individual pelos mestres. Esse tipo de versatilidade, simplicidade e frescor de expressão 

usualmente foge de uma construção mais elaborada. É uma forma de autonomia aplicada para 

quem brinca com o mamulengo, apresentando a música como os ligamentos de um corpo. Ela 

funciona não importando se existe uma hierarquia entre as partes, o que está importando no 

momento é a “liga” que acontece para fluir a brincadeira. Contudo, vale considerar que isso não 

é descaso para com a música, e sim uma habilidade pertinente à brincadeira, proporcionando 

ao brincante a liberdade de executar uma célula antiga em nova roupagem. Seria, 

possivelmente, uma alteração no motivo inicial, por assim dizer.  

Com esses ritmos principais, as execuções das músicas seguem alterando alguns 

andamentos ou variando de intensidade. Entre a fala do Mateus ou do mestre, dentro da tolda, 

existem alguns “comentários” que normalmente ficam a cargo do zabumbeiro: no final de uma 

primeira frase cantada, por exemplo, o zabumbeiro faz um pequeno acompanhamento 

preenchendo um “silêncio” naquele momento.  
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Fig. 2.36. Partitura Instrumental da música de Abertura I.  

Mamulengo Nova Geração. Edição: Cynthia Schneider 
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Fig. 2.37. Partitura Instrumental da música de Abertura II.  

Mamulengo Nova Geração. Edição: Cynthia Schneider 
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2.6 CANÇÃO: A MÚSICA COM LETRA DA BRINCADEIRA  

Com a característica de andamento acelerado como o das músicas (em alguns casos o 

início do texto segue andamento lento e acelera depois), as canções da brincadeira são 

normalmente curtas, possuindo uma ou duas estrofes, cada uma com quatro frases, seguindo o 

mesmo padrão melódico. Ocorrem também canções com seis frases e, muito raramente, estrofe 

e coro. Essas canções falam de coisas do cotidiano ou da passagem do próprio boneco, 

utilizando, algumas vezes, a mesma melodia para assuntos diferentes. Um exemplo disso 

acontece nas seguintes músicas:  

Me mandei de mar adentro 

 

//:Me mandei de mar adentro 

Fui parar na maresia:// 

//:Quando eu vinha ela voltava 

Quando eu voltava, ela vinha:// 

Ê ê ê ê ê a 

Eu vim peneirar, eu vim passar  

Eu vim pedir pra mim dar 

Caboclo de arubá. 

Música 2  

//:Caboclo é filho de Eva 

Caboclo é filho de Adão:// 

//:Caboclo também faz parte 

Da virgem da conceição:// 

Ê ê ê ê ê a 

Eu vim peneirar, eu vim passar  

Eu vim pedir pra mim dar 

Caboclo de arubá. 

 

O que se observa nesses casos são pequenas mudanças para ajustar a métrica ou algumas 

notas trocadas, podendo ser de graus conjuntos ou mesmo de saltos de terças, por exemplo. 

Ouvindo as músicas por diferentes mestres é possível observar essas alterações, pois, por se 

tratar de um aprendizado pela oralidade, muitas vezes não se consegue fixar na memória os 
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intervalos originais ou mesmo os textos cantados. Em alguns momentos, como dito 

anteriormente, não se consegue entender o texto com clareza e, no caso, cantam-se sílabas que 

se acomodem na rima, situação corrente também em algumas loas. 

 

 

 

Fig. 2.38. Partitura da canção Me mandei de mar adentro. 

Edição: Cynthia Schneider 

Nas várias músicas coletadas, uma característica recorrente é a presença dos intervalos 

de sétima menor. Quando se escuta, percebe-se o desenvolver de uma escala modal para o modo 

mixolídio, modo esse característico na música nordestina, conforme dito anteriormente. As 
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canções, em sua maioria, apresentam tonalidades maiores e andamento acelerado, mesmo que 

no início comecem de maneira mais lenta.  

Sobre as composições do mamulengo, a ideia mais corrente é que não se compõe para 

a brincadeira, assunto apresentado anteriormente, mas que apresenta algumas ideias contrárias. 

As canções existentes foram passadas de geração em geração e não se atribui autoria a ninguém. 

Muitas vezes, a interpretação das canções sofre alterações, seja por saltos imprecisos, 

portamentos ou mudança de tonalidade no percurso, sem a preparação adequada. Assim, as 

transcrições feitas seguem um padrão mais aproximado possível do que foi ouvido.  

Outra curiosidade a respeito do registro das canções foi o fato de escrever a canção a 

partir de uma apresentação gravada, pois como a brincadeira vai em conjunto, raramente os 

mestres cantam de maneira separada. Nas pesquisas lidas, os mestres mostravam poucas 

músicas fora do contexto da brincadeira, e não fazia sentido as repetições para melhor 

compreensão do pesquisador. Vale registrar que em outros trabalhos o foco não era a música. 

Sobre a repetição, a exceção foi o mestre Bila, que, depois de muito tempo de convivência, 

sentou e cantou algumas, inclusive para mostrar os ritmos principais por ele aprendidos, como 

colocado anteriormente.  

As partituras aqui editadas seguiram a seguinte metodologia do percurso de trabalho: 

 

Tabela 2.4 – Atividade de edição musical 

Etapa Atividade 

1 Gravação em áudio 

2 Separação do áudio das falas que acompanhavam (edição) 

3 Audição das canções (etapa 1 – audição geral para perceber formas, 

entonações) 

4 Audição das canções (etapa 2 – início das transcrições no pentagrama. 

Primeiro rascunho) Audição das canções (etapa 3 – correção do primeiro 

rascunho) 

5 Audição das canções (etapa 3 – correção do primeiro rascunho) Edição das 

canções em partitura 

6 Edição das canções em partitura 

7 Correção das partituras antes da colocação no trabalho 

Fig. 2.39. Quadro de atividades de edição das músicas. 
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Foi feito o máximo de coleta possível, descartando-se o que estava muito 

comprometido, que não se conseguia entender, tanto no que diz respeito ao texto, quanto à linha 

melódica. Como uma das propostas do trabalho era captar as situações da vivência do 

mamulengo em seu cotidiano natural, não existe uma apresentação particular, como observado 

em alguns trabalhos acadêmicos. Dessa forma, é natural que haja algumas perdas, por exemplo, 

de captação mais acurada das canções, mas existe o ganho maior de observar aspectos da 

brincadeira em sua construção, em sua forma fora do momento de apresentação, envolta em 

lutas e dificuldades. 

Para um panorama das características musicais, segue uma tabela comparativa:  

Tabela 2.5 - Mapeamento musical  
CANÇÃO52 TONALIDADE Número de 

frases 

Caráter temático Caráter textual 

Vela preta Maior 1 Religioso Refrão 

 

Oleleô Bambu 

 

 

Menor 1 Suspense 

Religioso 

Refrão 

Morte pescando 

(Bila) 

Maior 4 Suspense 

Religioso 

Estrofe e 

Refrão 

Matar com 

carinho 

(Bila) 

Maior 4 Suspense 

Religioso 

Humor 

Estrofe e 

Refrão 

Catirina Bufana Maior 2 Brincadeira 

Dança 

Estrofe 

Chuva vai, 

chuva vem 

Maior 2 Brincadeira Estrofe 

Foguete Alemão Maior 4 Brincadeira Estrofe 

Sou Limoeiro Maior 3 Brincadeira Estrofe 

Simão de Lima ------- ---------- Pessoalidade Recitativo 

(Aproximado) 

Vou me Casar Maior 8 Humor Estrofe 

O Dia Maior 4 Brincadeira Estrofe 

O Cego e a Guia Maior 2 

(Repetições 6) 

Brincadeira Refrão 

Rosinha Maior 4 

(Repetições 6) 

Sátira Estrofe 

Arqueijo 53 Maior 4 Humor Estrofe 

Morte 

(Zé de Vina) 

Maior 4 por estrofe Humor Estrofe 

Bela mandou 

me chamar 

 

 

Maior 

 

4 

Proverbial Refrão 

Casamento Maior 4 Humor Estrofe 
2.40. Tabela de mapeamento musical. 

 
52 As canções citadas não são reconhecidas por título. Os títulos foram colocados pela pesquisadora a partir das 

ideias abordadas no texto, pela referência do boneco ou pela forma pela qual a maioria dos brincantes as reconhece.  
53 A música desse boneco é uma paródia da canção folclórica “Tava na peneira, eu tava peneirando”. 
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A análise a seguir mostrará a característica já citadas das canções em serem curtas, com 

algumas repetições.  

 

2.7 ANÁLISE MUSICAL  

A escolha das peças para análise se baseou na fala descrita do mestre Bila no capítulo 

anterior, momento que intercala com essas canções, e no fato de serem canções mais longas e 

possuírem temas em comum, permitindo um possível diálogo entre elas. Entretanto em nenhum 

momento se perdeu de vista sutilezas e peculiaridades das pequenas canções, como no caso da 

canção “Vela preta” que, mesmo curta, apresenta uma ideia completa enquanto característica 

de refrão e estrofe ao mesmo tempo. Ela cabe para início, meio ou fim da brincadeira, sem ser 

necessário qualquer complemento. É interessante observar essa característica também na 

maioria das canções da brincadeira que, usualmente participam da história sem a 

responsabilidade de ter um texto que conte uma história longa, ou cheia de detalhes.  

Selecionando a canção sobre o boneco “Morte”, encontram-se situações em que, mesmo 

mantendo o motivo inicial, ela é cantada de maneira diferente. Sobre a tonalidade, já foi 

colocado que não existe uma manutenção para interpretação. Tudo depende da escolha de quem 

está cantando, e leva-se em consideração todas as variáveis do momento relativas ao humor, 

principalmente quando solicitado a cantar fora do contexto da brincadeira. Em momentos assim, 

é visível a falta de tônus na voz, devido à falta do contexto, pois tudo deve ser feito em conjunto. 

Sobre esse tema, a apresentação do refrão “Oleleô Bambu” encontra-se em três formas: duas 

com estrofe e uma em forma de refrão. Cada uma delas será apresentada isoladamente e depois 

serão tecidas considerações sobre os pontos de interseção, semelhança ou diferença. Com 

exceção dos títulos das canções, os textos colocados nas canções respeitam a pronúncia feita 

pelo executante. Essas canções estão na passagem de Bambu e a Morte. 

 

Canção 1  

Morte pescando 

//:Eu vi a morte pescano/  

Com a foice e um jereré54:// 

O morte tu não me mata Morte/ 

Vai matar quem quizé. 

Oleleô Bambu/ 

Olha morte atrás de tu. 

 
54 Jereré. Armação de arame ou bambu, trançado com cipó ou nylon, com formato afunilado. Utilizado para pesca 

em águas rasas.  
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A primeira imagem percebida se encontra na leitura do texto: “morte pescando com 

foice e jereré”. Imagina-se uma pessoa, a morte, sentada à beira de um rio com um jereré, 

instrumento usual para o ofício, mas segurando também uma foice – indumentária caraterística 

da morte. É uma cena do cotidiano de diferentes famílias na região da zona da mata de 

Pernambuco. O cidadão, já prevendo a própria sina, tenta negociar com a personagem a própria 

vida, sugerindo outro alvo: “quem tu quizé” – retira-se do alvo no momento e, ainda, indica 

outra pessoa: “Bambu”.  

 

 

 

 

 

Fig. 2.41. Partitura da canção Morte pescando 

Edição: Cynthia Schneider 

 

Para o entendimento das análises a seguir, esclarecemos alguns sinais:  

• # – sustenido. Sinal que eleva meio tom uma nota. 

• b – bemol. Sinal que diminui meio tom uma nota. 

Sem introdução escrita (pois essa varia de acordo com o grupo e brincante que 

acompanha), a composição possui 14 compassos. Em uma análise formal, a canção pode ser 

observada como A-B, sendo a parte A o trecho de compassos 1 a 9 e a parte B, do 9 ao 14. Em 
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compasso binário, começa com anacruse, mantendo o uso predominante de colcheias e 

semicolcheias. A primeira parte mostra repetição depois de 5 compassos, casa 1, e na anacruse 

do 7º compasso inicia-se a parte 2, com 9 compassos.  

Sem fazer uma análise definitiva, mas inferindo pela escuta da canção, o salto melódico 

no início da música é de uma sétima menor, percebendo uma escala modal em Mi mixolídio. 

Colocar na armadura da clave a tonalidade de Mi maior pode não ser a melhor escolha em face 

da escuta, devido à variação de interpretação nas vezes em que a canção foi repetida (alternava 

em nota, modo menor/maior e altura). Portanto, é preferível colocar os acidentes no decorrer 

da partitura, e não na armadura da clave. Uma justificativa sobre essa escolha é observada no 

dó4 que aparece sustenizado nos três primeiros compassos e no compasso nº 7 e 12 aparecem 

de maneira natural. Esses sustenidos criam uma tensão harmônica logo no início da música: 

“Eu vi a morte pescano” à espera da vítima, em suspensão, “com a foice e o jereré” nas mãos. 

O primeiro dó sem sustenido está na finalização da história, aparentemente sem a tensão do 

início e mostrando um lamento, um pedido para não morrer, “o morte tu não me mata...”; e em 

“olha a morte atrás de tu” o dó natural que está na primeira sílaba da palavra “olha” segue no 

lamento da “vida da morte” para cumprir seu papel, cumprir a sentença do futuro finado.  

Essa mudança de dó sustenido (#) para natural pode ser considerada como uma mudança 

de percurso para se apresentar de maneira significativa o objeto trabalhado, dando a 

significação. Essa mudança pode ser uma forma, como diria SALLES (2011), do artista não 

sucumbir à rotina imposta nos processos de criação e, também, uma forma de se inserir novos 

elementos em uma obra criada. A mudança intervalar nessa canção nos faz pensar que “Aceitar 

a intervenção do imprevisto implica em compreender que o artista poderia ter feito aquela obra 

de um modo diferente daquele que fez” (SALLES, ibidem, p. 42). Na brincadeira do 

mamulengo a mudança, o acaso, o imprevisto são tidos como uma oxigenação constante, 

permitindo que a obra esteja constantemente aberta. Essa mudança faz com que se possa mover 

em diferentes direções com o objetivo de se fazer brincadeira, não apenas no momento com os 

bonecos, mas se perceber que brincou, moveu e mudou com tudo o que estava envolvido. É um 

local onde o “errar” não existe, é o mundo mágico de São Saruê, onde tudo é possível, não se 

infringindo nenhuma lei ou regra.  

A figura da morte esperando para matar, como faz um pescador em sua pescaria, à 

espera do peixe para servir-se dele, apresenta um renascimento, pois uma forma vai e outra 

surge naquele lugar. Essa criação de “morre trigo e nasce pão” é o fazer artístico de cada dia.  

A segunda canção, “Matar com carinho”, segue na mesma temática, mostrando algumas 

diferenças em sua construção.  
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Canção 2  

Matar com carinho 

 

A morte quer me matar/ 

Com toda calma e carinho/ 

Oh morte sustenta o bote morte/ 

Deixe eu criar meus filhinhos/ 

Oleleô Bambu/  

Olha a morte atrás de tu. 

 

A calmaria da morte também está presente no texto da canção, apresentando-se de 

maneira acolhedora: calma e carinho. A morte possui uma característica de alterar as dinâmicas 

sociais, marcando sobremaneira a vida daqueles que ficam; dessa forma, cada sociedade 

desenvolve uma forma de melhor lidar com ela. Cynthia Virgínia F. R. C. de Lima coloca que 

“A morte ressalta os principais valores culturais que os indivíduos adquirem com suas 

experiências ao longo da vida” (LIMA, 2018, p. 85). Nas canções do mamulengo, a morte se 

situa em um personagem que vive e dialoga com os bonecos, sendo um boneco. Como a morte 

significa uma ameaça ao significado da vida, às construções do cotidiano, uma das maneiras de 

lidar com isso é entrar no “jogo da vida”, divertindo-se com a vida da morte, que, no contexto, 

pode ser vista como morte boa ou morte ruim. De fato, toda morte é ruim, não é bem-vinda, 

mas, exemplificando,  

 

uma boa morte estaria associada a quatro principais causas: “morrer 

dormindo”; “quando Deus leva”; “velhice” e “com Jesus”. Partindo dos 

relatos, em geral, o bom morrer está associado à uma morte “natural”, que não 

seja provocado por fatores externos aos indivíduos (LIMA, ibidem, p. 86). 

É não pensar na morte previamente, morrer sem sofrer e sem ser prematura, pois a pessoa teve 

tempo de aproveitar a vida. Já morte ruim são aquelas relacionadas com suicídios, acidentes 

que não permitem racionalizar o processo, são mortes provocadas, não esperadas. No caso, seria 

morrer antes do tempo. 

Pensando nesse contexto, brincar com o tema morte é uma forma de aliviar o fardo, a 

dor que pode chegar na chamada morte ruim, deixando a vida com a leveza merecida de se 

viver. Indo um pouco além, o brincante sai do momento real. Vai para um momento de 

representação que a arte concebe e concede aos humanos. No caso da música,  

é uma atividade que se inicia e termina dentro de estreitos limites de tempo e 

de lugar, é passível de repetição, consiste essencialmente em ordem, ritmo e 

alternância, transporta tanto o público como os intérpretes para fora da vida 
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cotidiana, para uma região de alegria e serenidade, conferindo mesmo à 

música triste o caráter de um sublime prazer (HUZINGA, 2019, p. 53). 

É uma forma de reverter a ordem da dor da realidade e trazê-la para o aspecto do lúdico e ainda 

sair vencedor no final, pois, em dado momento, a morte “morre”, saindo de cena, e as 

gargalhadas perduram com ela, dando vez à criação que virá depois.  

Matar com amor e carinho aponta para uma morte boa, ou seja, o carinho da morte irá 

trazer o alento necessário para se ter uma boa morte. Mesmo assim, o texto segue pedindo para 

que ela sustente o bote, o ataque, para que o indivíduo siga cuidando dos seus filhos. 

Interessante notar que boa parte dos personagens não possuem filhos, ou família, o que gera o 

enganar a morte, necessidade de tantos durante toda a vida.  
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Fig. 2.43. Partitura da canção Matar com carinho 

Edição: Cynthia Schneider 

 

Na análise da composição, esta também pode ser dividida formalmente em A-B, sendo 

a parte A do compasso 1 à primeira metade do compasso 10 e a parte B da segunda metade do 

compasso 10 ao compasso 14. O encadeamento melódico da parte A mostra uma estrutura 

harmônica aparente menor, parecida com o modo eólio, com uso de colcheias, mostrando 

tercinas55 nos compassos 5, 7, 8, 9 e 10.  

 
Fig. 2.42. Figura da tercina.  

 

A melodia segue uma linha suave parecendo um convite elogioso, que abruptamente é 

rompido pela tercina na palavra “bote” no compasso 8, que pode sugerir um salto de fuga da 

 
55 Tercina. Figura ímpar dentro de um tempo de uma música que estava utilizando contagem par. 
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morte e o pedido de livramento começando no ré4 agudo e descansando numa tônica mi. A 

partir do mi, a terça do acorde, sol# (sol sustenido), gera uma polarização do modo menor para 

o maior, sugerindo um momento brincante na melodia, dizendo que agora a morte mudou o 

alvo: Bambu. 

A terceira música para análise está contida nas outras duas:  

Canção 3  

Oleleô Bambu  

Oleleô Bambu olha a morte atrás de tu.  

 

É um refrão que pode ser utilizado em vários locais. Posto isoladamente como está, ele inicia 

em modo menor na frase “Oleleô Bambu” e começa a finalizar dando a impressão de modo 

maior, devido à nota si natural como terça do acorde, mas trazendo uma resolução não com 

uma sensível da tônica sol (fá#), e sim a partir da sétima menor (fá), finalizando com uma 

aparente escala em mixolídio. Um verdadeiro “passeio” dentro de um pequeno refrão. De certo, 

não é sabido se foi intencional ou foi uma obra do acaso, ou mesmo uma fuga da melodia inicial.  

 

 
Fig. 2.44. Partitura da canção Oleleô Bambu  

Edição: Cynthia Schneider 
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Depois de analisar as três canções que tratam da morte, semelhanças são encontradas, 

como a figura de colcheia-semicolcheia-semicolcheia-colcheia-colcheia no penúltimo 

compasso de cada uma delas, sendo que na primeira finaliza com a semínima, na segunda com 

a semínima pontuada e na última canção, uma semínima, como segue: 

Canção 1 - Morte Pescando 

 

Fig. 2. 45. Célula rítmica da canção Morte Pescando 

 

Canção 2 - Matar com Carinho 

 

Fig. 2.46. Célula rítmica da canção Matar com Carinho 

 

Canção 3 – Oleleô Bambu (refrão) 

 

Fig. 2.47. Célula rítmica da canção Oleleô Bambu 

 

Outra semelhança é encontrada nas canções 1 e 2 logo no início, mostrando um salto de sétima, 

mi-ré ascendente, seguindo a melodia de forma descendente, sendo que na primeira canção, a 

melodia segue com colcheias e semicolcheias, ao passo que na segunda a melodia aparece 

menos movimentada como se observa. 
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Canção 1 

 

Fig. 2.48. Frase da canção Morte Pescando 

 

 

 

Canção 2  

 
Fig. 2.49. Frase da canção Matar com carinho 

Edição: Cynthia Schneider 

 

Esse salto de sétima, como já dito, é uma característica do modo mixolídio, que é mais comum 

nas músicas da região Nordeste do Brasil. É uma figura sonora que chega ao ouvido logo na 

infância em variadas canções, fato esse que, no caso da região da Zona da Mata, é mais 

acentuado. Observa-se também a semelhança no uso de tercinas entre a canção 2 e a 3. Na 

canção 2 as tercinas aparecem cinco vezes; na canção 3, as figuras aparecem uma única vez, 

logo no início, como se pode perceber. 
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Canção 2 

Matar com carinho 

 

 

 

 

Fig. 2.50. Partitura da canção Matar com Carinho – tercinas  

Edição: Cynthia Schneider 

 

Canção 3 

 
Fig. 2.51. Canção Oleleô Bambu – tercina. 
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Essas são as observações mais aparentes nas comparações de um mesmo tema e texto, 

pelo mestre Bila. 

Outro registro da canção sobre o tema morte se encontra com o mestre Zé de Vina, que 

apresenta a canção em forma de estrofe, sem necessidade de um refrão. Mesmo apresentando 

as duas primeiras frases iguais nas três estrofes, optou-se por escrever separadamente, em três 

folhas, sem o recurso do ritornelo. Como cantado pelo mestre Bila, essa canção segue de forma 

jocosa tratando sobre o tema, brincando com o feminino de um modo que hoje já não é tão 

utilizado, pois seria considerado como discriminação de gênero, como se pode observar no texto 

da canção. 

Canção 456  

Morte  

A Morte tava pescano/ 

Com um cesto e um jereré/ 

Ô Morte tu não me mata, Morte/ 

Vai matar essas mulhé 

 

A Morte tava pescanno/ 

Com feixe e um jereré/ 

Ô Morte mata o Mateo/ 

Deixa essas mulhé 

 

No dia que eu morrer/ 

Vou levar um paraíso57/ 

Meu povo todo adeus Mateo/ 

Até o dia de juízo. 

 

Depois de fazer a citação provocadora com o sexo feminino, ele se redime logo em 

seguida, indicando o Mateo como alvo. Na terceira estrofe, ele se despede do povo de forma 

quase última, “até o dia de juízo”. Dia do juízo remete à crença judaico-cristã que aponta para 

a vida além da morte, dia em que todos se encontrarão diante de Deus para contar sobre a 

própria vida, verificando a entrada ou não no céu. No caso de “reprovação”, o espaço que 

aguarda a alma será o inferno.  

 
56 Um outro texto encontrado para a morte foi mostrado pelo mestre Bel, discípulo de Zé de Vina, que diz: Eu tive 

um sonho com a morte / fiquei até pensativo/ Ô morte sustenta o bote / vai matar meus inimigos. 
57 “Um paraíso”. Termo que foi entendido durante a execução da canção. 
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Canção 4 

Estrofe 1  

 

 
Fig. 2.52. Partitura da canção Morte – estrofe 1 

Edição: Cynthia Schneider 

 

Nessa canção há 49 compassos somados nas três estrofes, e cada estrofe possui 4 frases. 

Logo no início, a melodia traz o intervalo de sétima menor dó-sib, intervalo apresentado em 

outras versões para o tema da Morte. A melodia segue em linha descendente, como se seguindo 

a escala, faltando apenas a nota ré3 para completá-la. Outro dado a se notar é o uso de notas 

mais longas (semínimas e mínimas) em toda a melodia, em todas as estrofes. Pode-se pensar 

em uma execução com menos “gingado”, uma execução mais reta, com menos acentuação e 

movimento. Entretanto, a mudança de fórmula de compasso é constante como observado: 2/4, 

3/4, encontradas nas três estrofes, sendo a terceira com maior número. Nisso observa-se a 

importância maior do texto em relação à melodia, mostrando que as notas estão a serviço do 

que se quer falar, do que se quer dizer quando se está brincando.   
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Estrofe 2 

 

 

 

Fig. 2.53. Partitura da canção Morte – estrofe 2  

 

Diferente dos outros temas da Morte, nesse o Mestre Zé de Vina mantém a tonalidade 

e, curiosamente, as últimas linhas das estrofes são bem diferentes entre si, tendo a terceira 

estrofe a maior variação de fórmulas de compasso.  

Estrofe 3  

 

 

 

 

Fig. 2.54. Partitura da canção Morte – estrofe 3 
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Uma característica comum a todas as canções colhidas é a maneira como os mestres as 

interpretam, semelhante à execução de um Canto Gregoriano, 58 o qual se caracteriza por 

acelerar o andamento no início de uma frase e desacelerar ao final dela, utilizando maior 

intensidade na subida e menor na descida. Apesar de antigo, o Canto Gregoriano deixou essa 

característica na brincadeira do mamulengo nos dias de hoje, o que faz pensar na aproximação 

da brincadeira com as histórias apresentadas na liturgia católica.  

Encerrando o tema Morte, a cena cantada do juízo remonta a uma das colocações 

históricas do surgimento do mamulengo com os presépios, com os jesuítas, para a catequização 

primeiramente dos indígenas e, por fim, de todos os que se envolvessem com a brincadeira. 

Morte e vida juntas, apresentando a realidade das pessoas, trazendo em alguns momentos o 

medo, o choro, mas, acima de tudo, brincando como se deve ser.  

Outra análise tem como tema o relacionamento com o sexo feminino, e o casamento. A 

escolha foi feita devido à similaridade temática encontrada no texto das canções. Em linhas 

gerais, mostra situações do cotidiano apresentado na cultura rural, que na atualidade pode ser 

reconhecido como um olhar machista ou mesmo bullying. Como já colocado, a brincadeira do 

mamulengo viveu momentos na história em que se falava sobre peculiaridades sobre raça e 

gênero de maneira que não era ofensivo, por exemplo, fazer piadas sobre negros ou comentários 

sobre a mulher de maneira pejorativa. Nas próximas canções são observadas situações que 

remetem a esse momento da história da brincadeira.  

São observadas quatro canções: “Vou me casar”, “Rosinha”, “Bela mandou me chamar” 

e “Casamento” – lembrando que os títulos das canções não são originais e sim colocados pela 

autora do trabalho.  

Seguindo a ordem estipulada acima, temos o seguinte texto: 

Canção 5 

Vou me casar 

Vou me casar/ possuir minha mulher/ 

Pra butar na estrebaria / pra cumê capim com mé/ 

Aperta o nó / desenrola o carreté/ 

Tenho raiva desses home / que não gosta de mulé. 

 
58 Canto Gregoriano. Também chamado de “Canto Plano” ou “cantochão”. É um gênero musical de uma única 

melodia e acompanhado, quando muito, por um órgano que repete a linha melódica cantada. O termo gregoriano 

é devido ao Papa Gregório Magno, que por volta do século VI selecionou, compilou e sistematizou os cânticos 

eclesiásticos para unificá-los, a fim de serem utilizados pela Igreja Católica. Mais informações a respeito, ler 

WEBER, José H. Introdução ao canto gregoriano. São Paulo: Paulus, 2013. 
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Uma das características na zona rural é encontrar uma boa esposa para com ela criar 

uma família. O casamento ainda hoje normalmente acontece muito cedo, principalmente com 

as meninas, chegando a ser o momento em que se estabelece a vida: casar-se, ter os filhos, criá-

los e seguir para o final. É verdade também que essa realidade tem mudado nas últimas décadas, 

fazendo com que as novas gerações femininas busquem um projeto de vida diferente, incluindo 

adentrarem-se no campo artístico da brincadeira do mamulengo, como nos conta o que já foi 

abordado por outros pesquisadores59.  

Analisando mais detalhadamente, duas frases podem ser vistas como afronta: “possuir 

minha mulher” e “Tenho raiva desses home que não gosta de mulher”. Frases como essas eram 

muito comuns e não causavam desconforto na brincadeira em tempos passados. Na atualidade, 

não se recebe com tranquilidade, inclusive fazendo com que o Mamulengo Nova Geração, 

abordado no capítulo a seguir, não utilize esse tipo de texto. A primeira frase, “possuir minha 

mulher”, pode ser interpretada como uma forma de exercer controle sobre alguém, no caso, a 

mulher, e em seguida sair em comemoração, comendo e bebendo “capim com mé”. Na 

atualidade, isso pode ser visto como uma forma de dizer: “é assim que se faz, a vida sempre foi 

assim e assim será, pois é assim que a vida segue”. Seguindo, “aperte o nó, desenrola o carreté”, 

pode ser entendido como “faça com vontade, vá, aperte o nó, desenrole esse problema, resolva 

a situação”. E, finalmente, “tenho raiva desses home que não gosta de mulher” – frase que seria 

interpretada como homofobia e não passaria no crivo da censura, desencadeando uma série de 

desconfortos e complicações.  

Observa-se um dado cultural colocado em forma de verso cantado no espaço da 

brincadeira, uma cena do cotidiano que foi posta em forma de texto, um quadro cantado, um 

empréstimo de linguagem para compor um momento artístico. Pensando em criação, elementos 

históricos estão presentes também quando se faz referência à estrebaria, trazendo a figura do 

presépio no nascimento de Jesus Cristo, fala natural para o contexto católico existente na zona 

rural pernambucana. Interessante perceber o jogo de palavras aparentemente sem sentido, 

“casar, estrebaria, carreté, nó, capim, mé”, mas que revelam uma mistura entre o santo e o 

profano, a seriedade e a brincadeira. É pensar que se vai a uma celebração religiosa em seu 

grande contexto, momento em que se reserva um tempo, um local e uma forma de celebrar que, 

no caso, também é a brincadeira. HUIZINGA (2019) traz que  

A caminho dos santuários, o povo prepara-se para uma manifestação de 

alegria coletiva. As consagrações, os sacrifícios, as danças e competições 

 
59 Barbara Duarte Benatti e Izabela Brochado discutem essa temática em outros trabalhos. A primeira possui uma 

Dissertação com o título Mulheres Mamulengueiras: um estudo de caso em Glória do Goitá – PE. Universidade 

de Brasília (2017). 
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sagradas, as representações, os mistérios, tudo isso vai constituir parte 

integrante de uma festa. Pode acontecer que os ritos sejam sangrentos, que as 

provas a que é submetido o iniciado sejam cruéis, que as máscaras sejam 

atemorizantes, mas tudo isso não impede que o ambiente dominante seja de 

festividade, implicando a interrupção da vida cotidiana (HUIZINGA, 2019, p. 

25). 

Sim, é uma forma de sair do próprio corpo, da própria existência e olhar para fora, para uma 

situação como se ela não lhe pertencesse, é um momento de se eliminar a vida cotidiana e que, 

como um jogo, possui regras, momento de início e fim, tendo na música, na canção, o momento 

em que, como dito, os espíritos dos bonecos chegam. Assim, o texto referido não é apenas um 

relato de descriminação para com outrem, mas pode ser também um chamado para se atentar 

para uma dura realidade que assola e rir como se estivesse no controle da situação, para poder 

manter a irreverência da sanidade.  

 

 
Fig. 2.55. Partitura da canção Vou me casar  

Edição: Cynthia Schneider 
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Seguindo para a análise da composição, a canção, com única estrofe, pode ser 

subdividida em duas partes simples. A primeira vai do compasso 1 ao 8. Nos dois primeiros 

compassos, o encadeamento melódico sai de uma tônica para uma subdominante, percebida 

pela nota lá no primeiro tempo do compasso 2 e nota dó# no segundo tempo do mesmo 

compasso.  

 
Fig. 2.56. Célula rítmica da canção Vou me casar – 1 

 

No compasso 4, a melodia começa a retornar para a tônica, encerrando a primeira ideia do texto. 

No compasso 9 reinicia a primeira frase melódica similar ao início, havendo, entretanto, uma 

mudança na primeira sequência de notas, fazendo com que se permaneça na tônica, não 

seguindo para a subdominante que se encontra no encadeamento do início da canção. A melodia 

aparenta permanecer em mi maior, o que é verificado na sequência mi-sol#-si-sol#-si.  

 

 
Fig. 2.57. Célula rítmica da canção Vou me casar – 2  

 

Paralelamente, ocorre uma diferença melódica entre os pares de compassos 3-4 e 11-12, 

evitando a provável repetição que, teoricamente, seria esperada.  

 

Compassos 3 e 4 

 
Fig. 2.58. Compassos 3 e 4 da canção Vou me casar 

 

 

Compassos 11 e 12 

 
Fig. 2.59. Compassos 11 e 12 da canção Vou me casar  
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Os compassos 5 – 8 e 13 – 16 repetem a melodia de maneira igual, resolvendo na tônica 

Mi, seguindo uma sequência que se pode dizer ser tônica relativa-subdominante relativa-

dominante-subdominante-tônica, assim descrito: 

T = Tônica     Tr = Tônica relativa 

SD = Subdominante    SDr = Subdominante relativa 

D = Dominante    Dr = Dominante relativa 

Neste caso sendo: 

T = Mi maior      Tr = Dó # 

SD = Lá     SDr = Fá # 

D = Si 

 

                                  Tp                  SDp                   SD                  D                     T 

 

Fig. 2.60. Compassos 5 e 8 da canção Vou me casar  

 

 

Fig. 2.61. Compassos 13 e 16 da canção Vou me casar 

 

Colocar essa sequência harmônica – até então não utilizada em outras análises – se deve ao fato 

de perceber essa canção com mais inflexões tonais para uma escala temperada no momento da 

transcrição da partitura.  

A canção de número 6, Rosinha, mostra a mesma característica referente à tonalidade, 

sendo possível arriscar dizer que está em Lá bemol maior. O texto também faz uma zombaria 

do cabelo da figura feminina, Rosinha.  

Canção 6 

Rosinha 

\\: Rosinha foi tomar banho como veio tão bonitinha :// 

Tenho pena tenho dó do cabelo de Rosinha. 
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O elogio à beleza de Rosinha se encontra entre duas frases pouco amistosas, pois a 

primeira, “Rosinha foi tomar banho”, pode ser vista como uma forma de dizer que quando ela 

toma banho a beleza aparece, e, consequentemente, lhe falta o cuidado higiênico, lhe falta banho 

com regularidade.60 As frases posteriores continuam na mesma intensidade de zombaria, sem 

mostrar nenhuma consideração pela moça. Como dito, canções como essas são históricas e 

aparecem com menos frequência nas brincadeiras. Em locais de sítios e em horários mais tarde 

da noite, depois de alguns goles de bebida etílica, ainda pode aparecer esse tipo de canção, mas 

fora desse tipo de circunstância é mais difícil – embora existam momentos e situações 

peculiares. Aparecendo, surge com uma figura que por si só deve trazer o riso (aparência 

propositalmente desleixada para provocar o riso), como é o caso do boneco “Arquejo” do 

Mestre Zé de Vina, que tem na canção a citação primeira de ter nascido sem olho, quando tem 

dois olhos grandes para mostrar. 

A canção do boneco Arquejo diz: 

 

Ilustrando exemplo 

Canção Arquejo 

Eu nasci sem olho porque eu me atrapalhei 

A noite foi tão curta que eu em casa não cheguei/ 

 

 
Fig. 2.62. Boneco Arquejo- Mestre Zé de Vina. 

Apresentação em Igarassu. 

Foto retirada de vídeo durante a apresentação 

 

No caso, pensando em forma de jogo, é possível que a canção da Rosinha seja uma tendência 

para um gracejo já intencional, mudando o teor original da ofensiva, pois, como dizem alguns 

 
60 Nesse texto o mestre deu uma risadinha de lado. 
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apreciadores da brincadeira, “boneco bom é boneco feio” ou boneco que mostra o contrário do 

que diz.  

Voltando à canção da Rosinha, com 13 compassos, ela é dividida em duas partes. A 

primeira compreende do compasso 1 até o primeiro tempo do compasso 9; a segunda parte 

começa no segundo tempo do compasso 9, indo até o final. Pensando na tonalidade de lá bemol, 

posta na armadura da clave, a canção inicia na tônica com a melodia não ultrapassando o quinto 

grau, que é a nota mi bemol. A interpretação dessa canção apresentou a melodia muito 

constante, permitindo-se a constatação de ter sido cantada na tonalidade dita. Dessa forma, toda 

ela permanece na tônica do início ao fim, sem nenhuma tensão aparente.  

 

 

 

 
Fig. 2.63. Partitura da canção Rosinha. 

Edição: Cynthia Schneider 

Outra canção com o feminino apresentado é a canção de “Bela”. Com o texto muito 

curto, mostra uma poesia muito singela e simples sobre um momento de vida. 
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Canção 7 

Bela mandou me chamar 

Vou “mimbora” vou “mimbora”  

Bela mandou me chamar/ 

Quem quer ser mais do que é  

Fica pior do que está. 

 

“Vou ‘mimbora’”, ou seja, “vou-me embora”, apresenta uma situação de largar tudo por 

amor a Bela, pois ela mandou e, quando isso acontece, nada mais importa. História de amor 

contada que mostra uma devoção ao sexo feminino que pode ser comparada aos clássicos contos 

existentes, ou mesmo na vida de nobres ao longo da história. Nesse caso, nada mais importa, 

inclusive a tentativa e desejo de se tornar uma grande pessoa longe desse amor.  

A frase que vem em sequência aparentemente pode não fazer conexão com o texto 

anterior, entretanto, pode-se inferir uma situação poética, na qual o texto “Quem quer ser mais 

do que é, fica pior do que está” seja parte de princípios e crenças encontrados em uma cultura, 

dizendo que existem coisas mais valiosas, que vão além da materialidade que se enxerga e 

sustenta. É uma lente que aponta para uma vida que se satisfaz com o que possui, sem ter a 

ânsia de buscar mais do que se tem. É uma forma de ver o mundo, ou melhor, de se colocar no 

mundo, valendo-se do que tem e não daquilo que pode vir a ter, não sentindo necessidade 

daquilo que não possui. 

Sentenças como essa apontam para o que diz SALLES (2011), quando coloca que um 

trabalho poético ata a obra criada ao seu criador, como se fosse uma extensão de si, mostrando 

o lugar em que se está firmado, onde está construído seu relacionamento social, seu momento 

histórico. Sem julgamento de valor, falas desse tipo lembram muito várias colocações de 

vaqueiros do alto sertão, que lidam na dureza da seca sem respingar mágoa da própria situação, 

e ainda esperançando a mudança que virá – ou para si ou para sua descendência. São convicções 

pessoais que, trazidas conscientemente, ou por condição do acaso no momento, ou por um 

insight, remontam o sistema de crenças e valores que circundam esse ser poético. 

Descobrir o tempo que o brincante levou para aprender o que canta hoje é tarefa difícil. 

Igualmente complicado é afirmar que a canção de hoje mantém a melodia e texto originais, pois 

mudar a execução de uma nota, trocar um texto para mover e deixar a brincadeira mais 

interessante é papel comum na vida desses artistas. Isso acontecendo, intelecto e afetividade 

são envolvidos, levando em consideração as vicissitudes diárias da vida de cada um. O percurso 

de criação de um pequeno texto envolve um abraçar e desabraçar constantes para se entender o 
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próprio percurso de vida e colocá-lo de maneira diferente em uma nova forma, encontrando em 

uma extensão de si, o boneco, uma forma própria de ver e agir no mundo. 

 

 

 

 

Fig. 2.64. Partitura da canção Bela mandou me chamar  

Edição: Cynthia Schneider 

 

Com 6 compassos, a canção apresenta uma curiosidade, diferente do que foi tratado até 

aqui. Pensando ser essa canção em tonalidade de lá maior, a sequência melódica seria: iniciar 

na respectiva tônica, seguir para uma subdominante, ir para uma dominante, criando uma 

tensão, e resolver na tônica. Nesse caso em particular, a tensão é criada logo no segundo 

compasso com um acorde maior Si formado a partir da nota Fá#, como mostra a figura a seguir. 

 

 

Fig. 2.65. Frase 1 da canção Bela mandou me chamar  

 

A sequência das notas do primeiro compasso mostra um acorde de lá maior e em 

seguida, um salto de quarta justa, fá#- si, criando uma pequena tensão na melodia. Na harmonia, 

esse efeito chama a atenção do ouvinte logo de início, como se estivesse dando um aviso a 

respeito do que está sendo dito, como, por exemplo, “gente, eu vou embora” – a princípio, um 

comunicado simples, mas o motivo deve ser posto em evidência: é que “Bela mandou me 

chamar”. Criou-se a tensão. A música retira a tensão no final do compasso 4, cria tensão 

novamente no compasso 5 (dessa vez com a dominante) e resolve na tônica.  
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Fig. 2.66. Frase 2 da canção Bela mandou me chamar 

 

Essa tensão musical no texto  “Quem quer ser mais do que é” sugere um olhar atencioso para 

esclarecimento do motivo da partida, como se estivesse subindo em uma plataforma para ser 

visto e ouvido por todos. Novamente uma cena em forma de texto, um diálogo entre linguagens, 

para se dar ênfase ao que está sendo dito.  

A última canção do bloco é “Casamento”, mostrando como o personagem conheceu a 

pessoa amada. 

Canção 8 

Casamento 

Na pancada do pandeiro  

Eu ajustei meu casamento/ 

Deixei pai e deixei mãe  

Que essa vida eu não aguento. 

 

O encontro aconteceu em meio à música, pois o pandeiro atesta esse momento. Em qual 

ambiente específico? Fica mais difícil, pois a versatilidade do pandeiro cabe nos mais variados 

espaços musicais, nas mais variadas épocas e momentos. Vale destacar que foi em uma roda de 

alegria, merecendo o direito de registro musical, que por sua vez foi absorvido na brincadeira 

até hoje. Mostra o desenvolvimento da brincadeira associado à vida comum, à vida de um 

cidadão que constrói sua vida, como qualquer outro em seu ofício.  

Pode-se associar o texto da canção “Bela mandou me chamar” com esse, pois “Deixei 

pai e deixei mãe” mostra a força da certeza de partir, deixando a primeira família para construir 

uma nova. O fato de deixar se assemelha a um caminho para um novo momento, novo 

nascimento, nascimento de ideias, sonhos, novas histórias e novo lugar. Volta à ideia de se 

assentar ao lado de alguém para seguir com a vida e viver uma vida tranquila, ao contrário da 

condição de “essa vida eu não aguento”.  
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Fig. 2.67. Partitura da canção Casamento  

Edição: Cynthia Schneider 

 

Também com 6 compassos, como na canção anterior, a melodia se apresenta de maneira 

simples, com notas que não ultrapassam a extensão de uma sexta, sol a mi. Dividida em duas 

partes, a primeira vai do início até o compasso 3 e a segunda do compasso 4 ao 6. A sequência 

apresentada já se acomoda de maneira mais usual, seguindo uma ordem de tônica – 

subdominante relativa – tônica – subdominante – dominante – tônica. Essa simplicidade de 

construção fecha o círculo de uma história representada melodicamente em quatro frases.  

Depois de analisar esse conjunto de canções em sua dimensão textual e musical, chega-

se à conclusão de que foi necessário investir mais esforço para se alcançar um pouco do 

processo de criação da brincadeira e tentar entender um traçado mental de um artista se 

apresentou mais instigante do que a própria obra em si, uma vez que a volubilidade da 

brincadeira é grande e constante. Interessante notar que em alguns retornos com os brincantes 

que se prontificaram a cantar algumas canções, estas já estavam com variações do que havia 

sido mostrado anteriormente e fazendo pensar: está errado? É necessário corrigir? Não, está 

certo! A mudança é uma condição perene na brincadeira, é a parte do jogo da criação que lembra 

o princípio da Serendipidade61, ou seja, o processo de se aproveitar de encontrar no caminho 

algo que não se estava procurando, uma coincidência feliz no processo de pesquisa.  

Uma resposta à frase “É a música que chama os espíritos dos bonecos” remete a um 

processo cerimonial que só pode ser realizado em conjunto com todo o aparato da brincadeira, 

 
61 Serendipidade. Termo criado no século XVIII, pelo escritor inglês Sir Horace Walpole, que escrevendo uma 

carta a um amigo, narrou a viagem de três príncipes ao reino de Serendip (hoje Sri-Lanka, Ásia), que buscando 

determinado tesouro, não o encontraram. Entretanto valeram-se de outros tesouros que, se não fosse a fatídica 

viagem, não haveriam encontrado.  
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pois é a forma que dá sentido ao conjunto, ou melhor, é só dessa forma que a brincadeira existe; 

fora desse contexto, se está falando/cantando para qualquer lugar. Daí a resistência em fazê-lo, 

pois só terá sentido com todos os elementos constituintes. Em contrapartida, efeito novo surgiu 

para os brincantes que se aventuraram a cantar fora do contexto, embora um pouco resistentes 

para fazê-lo. Vale o registro.  

No processo de análise, impossível não trazer à memória o pensamento de Edgar 

MORIN (2007) sobre o exercício da complexidade, do tecer uma rede de conhecimentos, pois 

é assim que se constroem os saberes, sem colocá-los em esferas estanques, separadas. Em outras 

palavras, “o mundo está no interior da nossa mente, que está no interior do mundo” (MORIN, 

2007, p. 43). Em situação de criação artística, é pensar que o objeto, artista e mundo estão em 

discussão constante sobre a obra em construção, que é fruto do cotidiano nas variadas 

identidades e papéis sociais assumidos por ele, homem, de maneira a se morrer para o novo vir 

e viver para uma futura morte, entendendo a construção que deve ser refeita a cada dia.  

A indissolubilidade da brincadeira do mamulengo traz essa ideia para a observação, a 

ideia luz de que para ter sentido, é preciso tudo estar junto. De outra forma, como fica a premissa 

de que “A música chama os espíritos dos bonecos”, quando canto fora da brincadeira? Óbvio 

que, se canto, o espírito virá, e se o boneco não estiver, como proceder? Melhor não cantar. 

Mais uma vez, compreende-se a resistência, pois para se entender um texto, uma ideia, é 

imprescindível o contexto; sem o contexto, como se entende?  

Com as colocações dos mestres e observação das músicas coletadas, entender o processo 

de criação musical é pensar em uma atividade que está em mudança constante com descobertas 

e inovações. É necessário pensar a instrução acadêmica musical e associar a ela o caminho em 

que se permita andar em um território que será permeado por saberes que estão em novo 

contexto, não apenas o musicólogo, mas o contexto que parte de entender a lente cultural que 

constrói o aparato artístico em questão.  

Parte desse processo está nas estruturas visuais colocadas nas composições como a ideia 

apresentada no início desse capítulo: imagem e som compondo uma história para o 

ouvinte/vidente, sendo que, no caso do mamulengo, os brincantes se apropriam de imagens para 

compor a ideia que será posta nas canções – por exemplo, o mestre Bibi se inspirar em uma 

“cova” de macaxeira, mandioca, para lhe chegar o insight necessário para finalizar a obra. Sobre 

isso temos que “Os artistas não fazem seus registros, necessariamente, na linguagem na qual a 

obra se concretizará. Ao acompanhar diferentes processos, observa-se na intimidade da criação 

um contínuo movimento tradutório” (SALLES, 2011, p. 118), ou seja, quando percepções 
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visuais são traduzidas em palavras, sons chegam a ser uma canção que só terá vida no contexto 

onde tudo estará funcionando: a brincadeira ao vivo e a cores.  

Chega-se à importância do motivo, aquela fagulha pequena que se transformará em um 

montante de sensibilidade, beleza e diversão durante a brincadeira. Esse motivo não está e não 

se encerra em si mesmo como elemento fechado e concluído; esse motivo deverá se desdobrar, 

criando novas possibilidades, permitindo que a obra esteja sempre aberta para novas 

possibilidades, para novos nascimentos artísticos. Nas canções observadas, o motivo não estava 

aparente, como verificado nos exemplos das peças apresentadas no trabalho. O motivo para as 

construções das canções, certamente, estão a partir de uma palavra, que a essa altura, pode ser 

qualquer uma. Como saber?  

Como e de que forma as bases acadêmicas podem encontrar ressonâncias em obras de 

tradição oral? As bases da academia para análises não apenas musicais, mas as que apontam 

para todo o relacionamento humano, se observam como norteador para saber o que se deve 

olhar, o que se deve verificar nos variados campos de atuação dos brincantes e de suas criações. 

Saber que já foram utilizados processos para encontrar na música relações entre cor e forma e 

já se estabeleceram leituras para uniformizar esse tipo de ideia no campo da música clássica 

facilita a leitura de aproximação no campo da cultura popular, verificando momentos em que 

relações intervalares, textos, tonalidades caminham juntos para se atingir objetivos de uma obra 

de arte. A tradição oral sustenta e apresenta conteúdos, reconhecidos no trato acadêmico, 

descobertos há muito tempo.  

Assim, dialogar se torna o exercício indispensável para se entender o processo de criação 

contido na brincadeira do mamulengo. Arte visual, música, teatro, verso e rima, estão todos em 

codependência no processo criativo. As figuras musicais, encontradas em várias partituras para 

instruir e direcionar o olhar dos ouvintes e cantores de tempos passados, na oralidade se tornam 

um recurso que o brincante encontra na natureza para construir canções, rimas, histórias e criar 

personagens. São linguagens que dialogam para um fim específico maior: uma brincadeira.  

Entender o acaso como parte integrante do processo de criação é dar vazão à 

possibilidade constante do novo, mas sem perder de vista o local de partida do olhar, sabendo 

que é isso que deve ser feito constantemente nos processos diários da construção da vida, do 

ser humano que, como o sol, renasce a cada manhã, conta sua história, ilumina e se guarda, para 

no dia seguinte propor novas histórias.  

Nesse recorte musical feito, entender essas primeiras características apresentadas nas 

canções é o início de um percurso que está começando com a promessa de que outros sinais 

possam ser descobertos, pois em tempos diferentes, coisas diferentes acontecem, pessoas 
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diferentes surgem e os sons, ah, esses podem ser mudados das mais variadas maneiras, nos mais 

variados modos e tonalidades. Hoje, pode-se dizer, é um ponto sonoro que começa um desenho, 

uma paisagem.  
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NOVA GERAÇÃO DE BRINCANTES  

 

Mestre de verdade é Deus.  

É Ele quem inspira toda arte,  

toda inspiração, toda habilidade.  

Mestre Bila 

 

Na terra de São Saruê as formas de aprender são diferentes para caber todo mundo. 

Nesse capítulo se apresenta como a brincadeira do mamulengo tem sido experimentada, 

proporcionando o desenvolvimento e manutenção dessa manifestação cultural. Oficinas para 

adultos e crianças são apresentadas, como também o registro de uma apresentação feita para as 

crianças no Museu do Mamulengo em Glória do Goitá – PE.62  

Na atualidade, a realidade para se manter a brincadeira do mamulengo mostra-se muito 

difícil. Segundo a fala dos envolvidos, as novas tendências musicais e suas formas de 

apresentação, como por exemplo, os caminhões sonoros equipados com canhões de luz e 

altíssimos decibéis, têm impressionado principalmente a geração mais nova. Concomitante a 

isso, são quase milhares de aplicativos em celulares que proporcionam um fazer quase imediato 

de cenas, histórias, ou investigação de diferentes assuntos pessoais ou não. Essa possibilidade 

de imediatismo, segundo os mestres, facilita não se ter tanto interesse com as artes da cultura 

local, pois os jovens são estimulados a essa nova facilidade como se elas os mantivessem em 

novo patamar de desenvolvimento e acolhimento social. 

Junto com isso, a mídia empreendedora investe, junto com as autoridades políticas 

locais, em entretenimentos que corroborem para o lucro mais imediato, sem, na maioria das 

vezes, levar em consideração a própria história. Segundo os mestres, “é possível se manter a 

história com as tendências modernas, mas o que acontece, é a necessidade de se agradar outros 

e, também, se ganhar mais dinheiro em menos tempo”63. Com isso, todos os artistas populares 

sofrem pela falta de incentivo, seja financeiramente ou pela falta de espaço. 

Tendo essa realidade muito comum no cotidiano dos artistas populares, a iniciativa local 

da cidade de Glória do Goitá criou uma associação que visa estimular e manter a arte do 

mamulengo e criar espaços para diferentes artesãos divulgarem seus trabalhos. São pessoas que 

encontram na brincadeira mais do que entretenimento, encontram uma condição de poder viver 

 
62 Existe ainda o Museu do Mamulengo na cidade de Olinda – PE. Lá, existe obras para compra e para apreciação. 

A história de vários artistas do Estado de Pernambuco e de outros Estados podem ser apreciados. Mais informações 

consulte o site https://www.olinda.pe.gov.br/museu-do-mamulengo-espaco-tirida-onde-o-ludico-e-a-magia-se-

encontram/. 
63 Fala comum entre mestres, bonequeiros e mamulengueiros em geral. Todos apontam que os governos poderiam 

também desenvolver maiores incentivos para o mamulengo.  

https://www.olinda.pe.gov.br/museu-do-mamulengo-espaco-tirida-onde-o-ludico-e-a-magia-se-encontram/
https://www.olinda.pe.gov.br/museu-do-mamulengo-espaco-tirida-onde-o-ludico-e-a-magia-se-encontram/
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e retomar a própria história. Pessoas que ainda verificam a importância de se viver em roda de 

saber, discutindo as situações do cotidiano e entendendo que é importante manter algumas 

tradições e a própria história. 

A necessidade de mudança da forma de aprendizado da brincadeira foi verificada pelos 

artistas e pelos amantes da arte popular. Face à demanda dos novos aparatos tecnológicos, esse 

agrupamento percebeu que era necessário também seguir investindo como estavam os 

patrocinadores das outras manifestações. Como outros ofícios na antiguidade que eram 

aprendidos na via mestre-aluno, verificou-se que esse processo teria maior ganho se se 

conseguisse juntar um grupo maior para que os mestres investissem não apenas em um discípulo 

por vez, mas em vários deles. Certamente alguns se “perderiam” pelo caminho, mas existiria a 

possibilidade de um agregar maior.  

O projeto iniciou com a caraterística natural da pessoalidade, de se estar junto, via contrária das 

conversas virtuais tão comuns. O processo utilizado começa com uma característica marcante 

de ensino: a oralidade. 

 

3.1 A ORALIDADE 

3.1.1 Herança: aprender e ensinar 

A tradição oral marca o desenvolvimento da brincadeira. São gerações que repetem o 

que aprendeu observando, perguntando, tendo um mestre, um orientador ao lado para o ensinar 

a desenvolver a brincadeira com sua própria lente, com seu próprio jeito de ser. Essa forma de 

aprendizado apresenta uma cultura muito peculiar, cultura de se estar junto, de contato visual e 

auditivo agregado por sensibilidade. Como dito, o processo oral gera uma aproximação maior 

entre pessoas devido a sua natureza de transmissão e desenvolvimento de conteúdos. Muitas 

vezes demanda uma resiliência por ambos os lados, aprendiz e mestre tendo a necessidade de 

aparar arestas para que haja produtividade.  

No processo oral, a boa relação é de maior importância para desenvolver diálogo. 

Pessoas que transmitem um conhecimento aprendido por essa via o faz sempre com o auxílio 

do olhar, das entonações das palavras para poder ser compreendido. “[...] num sentido profundo, 

a linguagem, o som articulado, tem importância capital. Não apenas a comunicação, mas o 

próprio pensamento está relacionado de forma absolutamente especial ao som” (ONG, 1998, 

p.15). Uma forte combinação de ouvir - falar para se aprender, que diferencia do aprendizado 

de se sentar e ler um livro. Nisso reside uma relação direta com a linguagem musical que 

pressupõe constantemente a ação de ouvir, de perceber detalhes para posterior reprodução ou 

produção. É o trabalho de perceber o som e o silêncio na medida certa, depurá-lo e poetizá-lo 
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para que dessa forma se alcance o outro enquanto igual, enquanto espelho sensível que reage 

ao “toque sonoro”.  

Nos momentos de aprendizado do mamulengo, a percepção deve estar bem aguçada, 

pois no momento de aprendizado, perceber as entonações é importante para entender a dinâmica 

da cena e as relações dos personagens envolvidos em cada etapa. Da mesma forma, é importante 

que quem esteja manipulando o faça com destreza para poder conferir uma boa performance 

para o boneco. No decorrer da brincadeira, o aprendiz é despertado para acompanhar cada 

movimento que muitas vezes o impele a falar ou fazer perguntas como um ouvinte regular da 

plateia. Entretanto, perguntas não podem ser feitas naquele momento e então a absorção do 

conhecimento chega de outra forma. 

Eles aprendem pela prática – caçando com caçadores experientes, por 

exemplo -, pelo tirocínio, que constitui um tipo de aprendizado; aprendem 

ouvindo, repetindo o que ouvem, dominando profundamente provérbios e 

modos de combiná-los e recombiná-los, assimilando outros materiais 

formulares, participando de um tipo de retrospecção coletiva – não pelo estudo 

no sentido restrito (ONG, ibidem, p.17). 

 

E esse tem sido o processo de ensino da brincadeira desde seu surgimento. Em uma contagem 

aproximada, a brincadeira do mamulengo tem mais de 100 anos, tendo por base de cálculo a 

idade dos mestres mais velhos da atualidade: Mestre Zé Lopes, 70 anos; Mestre Zé de Vina, 78 

anos; Mestre Zé de Bibi, 78 anos. Todos eles aprenderam a arte com mestres que aprenderam 

com outros mestres. Seguem, portanto 3 gerações de brincantes, no mínimo.  

Sobre aprender por observar, verifica-se que o aprendizado começou ainda na infância 

para a maioria dos mamulengueiros. Mostra a sensibilidade e concentração por parte da criança 

que foi tocada pelo objeto a ser aprendido. O mestre Zé de Vina conta que "Nos meus 10 anos 

saía andando e acompanhando os mamulengos dos outros. Nisso ficava só observando como 

eram feitos, a maneira como eram apresentados. Aos 12 anos, eu já dava vida aos bonecos, 

falando e contando as histórias"64. Igualmente aconteceu com os demais mestres apresentados 

nesse trabalho. Nesse universo, o imaginário contido na mente infantil encontra os mais 

variados recursos de criação para novos enredos nos personagens marcados na memória. Um 

dos caçulas da geração, Mestre Bila, já citado anteriormente, também iniciou na infância com 

o patrimônio vivo Zé Lopes. 

Criar, recriar, refazer é uma condição da natureza humana e, portanto, a observação se 

torna uma premissa para isso, pois,  

o homem necessita criar e sabe que não se cria algo do nada. Só se cria a partir 

de conteúdos vivenciados. Criar é transformar aquilo que possuímos. Trata-se 

 
64 Informação concedida à autora em conversa informal no Museu do Mamulengo em Glória do Goitá.  
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de um processo dinâmico de transformação que não é rígido e muito menos 

linear, e isso acontece também com a participação da intuição. Esta faz aflorar 

a nossa imaginação e criatividade nas diversas áreas do conhecimento 

(STORI, 2003, p. 43). 

 

A brincadeira do mamulengo possui elementos do aprendizado poético e artístico, propiciando 

a criatividade particular de cada um. No momento, o olhar do aprendiz é silencioso e atento, o 

ouvido capta do mais alto ao mais baixo som proferido, gerindo uma gestualidade que vai do 

movimento mais contido até o mais amplo ou vice-versa.  

A partir dessa observação, a metacognição se manifesta para organizar cada situação e 

colocar tudo no devido lugar, mas não de forma linear, pois não é a característica da brincadeira. 

É uma organização que permite que a fluência obtida seja encontrada no desencontro das partes 

para se viver a construção de um novo formato, que se torna o momento mais importante para 

os envolvidos. Daí a característica de nunca se repetir a história, ainda que os bonecos e suas 

referidas passagens possuam falas e cantigas repetidas. O desenvolvimento é diferente 

possibilitando movimentos constantes de reinventar a história contada e a própria maneira de 

proceder do brincante.  

Nesse reinventar, o hábito de conversar é constante, proporcionando as rodas de saber, 

que são momentos em que se diz o que se faz, que se reconhece o capital intelectual do outro e 

os elogios acontecem juntamente com a e troca de conhecimentos. Também, são despertadas 

algumas desavenças e animosidades, quando alguém do grupo ainda não consegue lidar com 

uma crítica, ou mesmo quando é colocado algum dissabor do passado. Mesmo assim, o trabalho 

segue como deve ser.  

 

3.2. RESPEITO HISTÓRICO 

Além do respeito para com o mestre que ensinou o ofício da brincadeira do mamulengo, 

existe um outro tipo de reverência feita por outro motivo dentro do mamulengo: o uso de uma 

barraca, tolda, que foi doada por alguém, como no caso do Mamulengo Nova Geração. A barra 

que o grupo usa foi uma doação do Mestre Zé da Banana65, quando esse não conseguia mais 

brincar. Atualmente vários mestres brincam nela, mantendo a tradição de que a barraca só terá 

o nome do primeiro mestre, os que vierem depois, brincarão em nome desse primeiro 

redobrando a responsabilidade do brincar.  

Não é difícil perceber o motivo para que isso ocorra, pois nos mestres observados, o 

cuidado com a brincadeira e com as pessoas, os aprendizes no momento do trabalho ou das 

 
65 Joaquim José de Luna. Mestre Zé da Banana. Mamulengueiro falecido da cidade de Glória do Goitá – PE. 
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oficinas, revelou o apreço que os mestres possuem. Além disso, todos eles mostraram uma 

simpatia e receptividade de comover quem estivesse por perto. O mestre será sempre 

referendado como também defendido, se necessário for.  

 

3.3 EDUCAÇÃO PARA QUEM DESEJAR 

 

Apanham para desaprender e terminam aprendendo mais  

porque insistem e acreditam na brincadeira 

Edjane Maria – Titinha 

 

Para manter a brincadeira do mamulengo ativa é necessário que os envolvidos abram 

novas frentes de atuação. Manter a materialidade envolvida, bonecos, tolda, tecido de reposição, 

instrumentos musicais, etc. Alguns mamulengueiros optaram por utilizar acompanhamento 

musical em CD, devido à falta de recursos para contratar um trio de instrumentistas. Essa 

“pequena” mudança altera o desenvolver da brincadeira, não deixando o improvisar 

característico fluir que, consequentemente, “trava” todo o processo, pois muitas vezes os 

instrumentistas dialogam o instrumento com a fala do mamulengueiro na hora da brincadeira. 

Sobre a dificuldade, encontramos histórias de mestres como Mano Rosa – Ferreiros – PE, que 

devido à falta de recursos teve vontade de destruir tudo “pelo aperreio que a brincadeira dá” 

(BRASIL, Dossiê, 2014, p. 93). Apesar dessas dificuldades, o trabalho continua fazendo valer 

o esforço depreendido no folguedo, para manter a tradição a e cultura viva.  

Os profissionais do mamulengo da cidade de Glória do Goitá têm sensibilizado muitos 

jovens para esse fim, não fazendo acepção de pessoas seja por credo, idade ou mesmo condição 

social face às pendências com a justiça. O espaço para aprender é aberto e os instrutores, mestres 

e bonequeiros se apresentam para o ensino de maneira cordial e afetiva. Em sua abordagem na 

Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (2002) coloca a importância dos educadores na vida dos 

educandos, trazendo a importância de atitudes, palavras e fatos apresentados por quem educa, 

pois tudo isso poderá reverberar o resto da vida.  

Essa fala do professor Paulo Freire foi observada durante o exercício das oficinas de 

mamulengo, revelando nos instrutores a sensibilidade poética que estava investida em cada um. 

Para um grupo que não possui uma educação formal (boa parte dos instrutores só conseguem 

escrever o próprio nome), a destreza em orientar e o cuidado do olhar estavam refletidos nas 

falas para prestar atenção e fazer silêncio. É o zelo mostrado pela roupagem firme, uma postura 

que exorta e traz o aprendiz para o caminho certo.  
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O ensino do mamulengo na associação também procura estimular todos a insistirem no 

aprendizado e reprodução da brincadeira. Interessante notar que vários grupos de jovens 

abraçam esse pensamento e realmente colocam a “mão na massa” procurando desenvolver 

alternativas que continuem dando suporte para a manutenção da brincadeira com a estrutura 

original: improviso, instrumentação - ainda que com poucos instrumentos e participação do 

público.  

Nesse trabalho, a união faz com que “um puxe o outro”, como eles dizem, dando suporte 

necessário para dar continuidade no aprendizado nas oficinas, mesmo com as dificuldades 

existentes. Junto a isso, segue o reconhecimento da produção do outro, mostrando onde pode 

ser melhorado.  

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais 

fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é 

uma transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser 

humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do 

educando (FREIRE, 2002, p. 18-19). 

 

Mais do que transmitir técnicas da manipulação do boneco, enredo, personagens, 

construção de tudo que envolve a brincadeira, a herança maior está no como reverberar isso na 

própria vida e também na vida daquele que respeitosamente abre mão de um tempo para ouvir 

o que se pode ensinar. É olhar o outro como se fosse “eu”, é vivenciar momentos raros de 

alteridade, que deveria ser uma constante.  

O trabalho da associação tem mostrado que para se construir algo é preciso do outro e 

tantos outros, pois “Quem quer ser melhor do que é, fica pior do que está”66 e isso não pode 

acontecer dentro da brincadeira. Assim, “não se detém o mamulengo por se ter algum título. O 

mamulengo é de todo mundo, é de quem quiser”67. Um dos valores agregados ao trabalho da 

associação é esse olhar para o outro como ser que é responsável por mudar a própria geração. 

Isso é sublime. 

 

3.4 MAMULENGO NOVA GERAÇÃO 

3.4.1 A Associação de Mamulengueiros de Glória do Goitá – PE 

O prédio da Associação fica na principal avenida da cidade de Glória do Goitá. Nele 

funcionou o antigo mercado de farinha, local de fácil referência. O espaço teve sua edificação 

em 1915 e em 1932 foi restaurado.  

 
66 Trecho de uma canção apresentada no capítulo 2 do trabalho. 
67 Fala de Edjane Maria, Diretora da Associação, em entrevista à autora do trabalho. 
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Fig. 3.1. Fachada do Museu do Mamulengo – Glória de Goitá 

Foto: Denis Schneider 

 

 

 
Fig. 3.2. Placa de inauguração no Museu do Mamulengo. 

Foto: Cynthia Schneider 

 

No ano de 2003, surge a Associação de Mamulengueiros de Glória do Goitá. Ela teve 

início a partir do projeto do Centro de Revitalização do Mamulengo de Pernambuco, pelo 

bonequeiro Fernando Augusto Gonçalves, da cidade de Olinda, junto com o Mestre Zé Lopes, 

com o intuito de revitalizar o mamulengo que, segundo sua atual diretora, se encontrava 

esquecido. Nesse trabalho, iniciado em 2001, tinha-se o intuito de revitalizar não apenas a 

brincadeira, mas principalmente o brinquedo, que seria a confecção dos bonecos. 

Durante o período de um ano, o Mestre Zé Lopes promoveu oficinas de esculpir bonecos 

para um grupo de 45 alunos. O final do projeto culminou com a criação de uma associação que 

propusera manter o teatro de bonecos, a confecção de bonecos e a manutenção da memória dos 

mestres. Em princípio, a associação dispunha de um único mamulengueiro, que era o também 
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bonequeiro Zé Lopes. Para se chegar à categoria de associação, foram necessárias diferentes 

capacitações, inclusive junto ao SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

– para se entender e desenvolver todos os quesitos necessários de institucionalização. Para esse 

trâmite, o bonequeiro Fernando Augusto deu todo o suporte administrativo necessário, 

cumprindo todos os requisitos.  

 
Fig. 3.3. Folder de divulgação. Museu do Mamulengo.  

Foto: Denis Schneider 

 

Por vários anos, a associação procurou estimular antigos alunos a expor e vender seus 

bonecos, apresentando novos artistas e para ela poder ter um pequeno auxílio para contas 

existentes, como luz, água, manutenção e pequenos reparos (por meio de 25% do valor da venda 

de cada bonequeiro). Em 2007, iniciou uma parceria com a FUNDARPE – Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, para apresentações e divulgação do 
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mamulengo. Até então, o sustento da associação se dava pela venda de bonecos na associação 

e na FENEARTE68 – Feira Internacional de artesanato de Pernambuco e SESI Bonecos69.  

Ampliando a atuação da associação, a diretora Edjane propõe a contratação de outro 

mamulengueiro, Zé de Vina, para continuar o trabalho ensinando a manipulação dos bonecos. 

Os vencimentos do mestre se dariam por projetos de incentivo com as instituições citadas e 

auxílio da prefeitura da cidade de Glória de Goitá, que, nessa altura, já estava com uma 

participação mais efetiva para a associação. 

 
Fig. 3.4. Mestre Zé de Vina. Museu do Mamulengo 

Foto: Cynthia Schneider 

 

 
68 FENEARTE. Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte é realizada no Centro de 

Convenções de Pernambuco. Durante os 12 dias, as mais surpreendentes criações artesanais do Brasil e do mundo 

podem ser encontradas no evento. A Fenearte juntamente com o Centro de Artesanato de Pernambuco, entre outras 

iniciativas do Governo do Estado, tem como objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o 

potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, funcionando como importante elemento estruturador da Cadeia 

Produtiva do artesanato local. Informações retiradas do site oficial http://www.fenearte.pe.gov.br/. 
69 SESI Bonecos. Desde sua criação em 2003 e sua estreia em 2004, até os dias de hoje, o festival propõe 

abrir espaços cada vez maiores para o Teatro de Formas Animadas. Livres do condicionamento das pequenas 

salas, marionetes de 20 países e 23 estados brasileiros já rodaram por todas as 26 capitais do País e pela 

capital federal, epopeia que abraçou a plateia de 2 milhões e 300 mil pessoas. Ocupações dos esp aços 

públicos pelo público através da arte. Legítima caravana da democratização do acesso à cultura para toda a 

gente de todas as classes sociais, idades, gêneros, religiões, raças e cores. Diversidade proporcional às 

possibilidades humanas, técnicas e tecnológicas que envolvem o universo dos títeres. Conversa animada 

entre as manifestações tradicionais e contemporâneas. Informações site oficial 

https://www.sesibonecos.com.br/festival/?id=101. 

http://www.fenearte.pe.gov.br/
https://www.sesibonecos.com.br/festival/?id=101
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Fig. 3.5. Trio feminino: zabumba, 8 baixos e triângulo.  

Museu do Mamulengo – Glória do Goitá 

Foto Denis Schneider 

 

Depois disso, surge o Mamulengo Nova Geração,70 que traz uma proposta diferente face 

à natureza original das falas da brincadeira, como uma nova geração de brincantes. Como dito, 

as histórias contadas eram reconhecidas como “pesadas”, ou seja, com palavrão, preconceito, 

racismo e termos machistas. De acordo com Edjane, o grupo foge dessa natureza propondo aos 

jovens brincantes um novo olhar para a brincadeira, pois “a televisão, a internet, e o dia-a-dia 

dos jovens já é cheio disso”71. Mesmo reconhecendo ser uma tradição da brincadeira o uso 

desse tipo de vocabulário, o grupo reconhece a necessidade de fazer diferente. Ela cita um 

exemplo de uma loa racista a qual o Nova Geração foge de replicar: 

 

Mulé que ama nêgo ama cachorro também 

Cachorro tem rabo, nem rabo nêgo tem. 

 

Em tempos passados esse tipo de fala não apresentava nenhum agravante, nenhuma 

forma de discriminação, sendo algo regular no vocabulário cotidiano. O mamulengueiro, 

dispunha de uma liberdade que reproduzia um sistema que mostra o que diz Michel Pêcheux 

(2002) sobre as ideologias contidas nos discursos: que todo dizer é ideologicamente marcado, 

 
70 Existe um grupo de mamulengo mais antigo com o mesmo nome, Mamulengo Nova Geração da cidade de 

Carpina. Esse grupo foi constituído pelo Mestre João Galego. Para o Grupo de Glória do Goitá, eles sempre se 

referem em público dizendo que o “verdadeiro” Nova Geração é o de João Galego, verdadeiro no sentido de ter 

sido o primeiro, o original. 
71 Todas as falas da coordenadora Edjane foram obtidas por meio de entrevista concedida à autora do trabalho.  
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tornando o sujeito individual em coletivo no sentido desse sujeito interiorizar e replicar essa 

construção coletiva, embora acredite ser uma autonomia da própria fala.  

Voltando à Associação, outra forma de se apresentar nova roupagem é o ingresso de 

mulheres mamulengueiras, que iniciou em 2008. Diferente de Recife, isso ainda não é muito 

comum na comunidade rural, fazendo com que esse papel ainda seja de predominância 

masculina. Uma das condições que pode ser determinante para isso é o fato de a brincadeira 

atrair bêbados que usualmente são inconvenientes em comportamento e vocabulário. Quando 

se tem um brincante homem, os comentários e atitudes dos bêbados recebem a resposta 

apropriada, com mesma intensidade, ou seja, as palavras pesadas retornam sem o menor 

constrangimento. Quando é uma mulher, a inconveniência dos bêbados pode ultrapassar alguns 

limites, levando, em alguns casos, a entrada desses na tolda, atrapalhando o bom andamento da 

situação.  

Mesmo com essa possibilidade de transtorno por parte de algum elemento bêbado, o 

Mamulengo Nova Geração continua agregando mais as mulheres e alterando o vocabulário para 

apresentação da brincadeira. Esse grupo surgiu em uma brincadeira em comemoração ao Dia 

das Mães em 2008. Foi um momento familiar com a maior plateia do sexo feminino e crianças. 

Nesse mesmo dia ocorreu o “Batismo da barraca” ou “Batismo da tolda”, que significa a 

primeira aparição, o primeiro registro da brincadeira com todos os componentes.  

A partir dessas incursões e surgimento de novas barracas, a Associação conseguiu apoio 

da FUNDARPE para finanças e divulgação como afiliado. Para conseguir esse suporte, é 

necessário que a barraca tenha sido batizada e tenha algumas apresentações com registro 

fotográfico para comprovação, como também a veiculação do trabalho em jornais e 

programações reconhecidas na cidade. Atualmente, a Associação conta com 5 barracas, sendo 

que até a data atual, 4 são filiadas à FUNDARPE. A quinta ainda precisa cumprir as etapas de 

certificação.  

Os atuais mamulengos da Associação são: Teatro História do Mamulengo – cidade de 

Glória do Goitá; Mamulengo Riso do Povo – cidade de Lagoa de Itaenga; Mamulengo Arte da 

Alegria – cidade de Glória do Goitá; Teatro Manjoléu – cidade de Vitória de Santo Antão; 

Mamulengo Nova Geração – cidade de Glória do Goitá. A Associação promove as brincadeiras 

de cada um como também oferece oficinas de confecção de bonecos e manipulação.  

Nos folders de divulgação do projeto O Mamulengo Mudou, referente ao Mamulengo 

Nova Geração, encontra-se o seguinte texto: 
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Este projeto promove a manutenção das atividades do Mamulengo Nova 

Geração, 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! 

 

 
Fig. 3.6. Interior do folder explicativo do Nova Geração. 

Foto: Cynthia Schneider 

 

Como dito, o Mamulengo Nova Geração está com vistas a formar novos brincantes para manter 

viva a tradição. O trabalho é feito com diligência e competência por parte de todos os 

envolvidos. Sempre estão desenvolvendo projetos com instituições públicas e privadas para 

poderem nutrir uma nova geração de brincantes que contem e cantem sobre suas raízes, história, 

peculiaridades e que também, sigam na proposta de instrução para todas as crianças e jovens 

envolvidos.  

O grupo do Mamulengo Nova Geração está sob gestão do seguinte corpo técnico: 

 

 

 

 

 



154 
 

Tabela 3.1. Corpo técnico Mamulengo Nova Geração 

Função Nome 

Coordenação Geral Pablo Dantas 

Produção Executiva Edjane Maria 

Programador Visual Java Araújo 

Produção Audiovisual Arthur Carvalho 

Administração Alexandre Menezes 

Instrutoras Genilda Felix e Tamires do Nascimento 

Fig.3.7. Corpo técnico Mamulengo Nova Geração 

 

O grupo do Mamulengo Nova Geração é composto por: Edjane Maria (Titinha), José Edvan 

(Mestre Bila), Gilberto Lopes (Mestre Bel), Jacilene Felix (Jacy), Josenildo Souza (Nido). 

As atividades são desenvolvidas da seguinte maneira: 

 

Tabela 3.2 – Horário de atividades desenvolvidas 

Atividades Horário 

Exposição de bonecos Segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e 

14h às 17h 

Espetáculo do mamulengo Nova Geração Terças e quintas-feiras, das 9h às 12h e 

14h às 17h 

Oficina “A Arte do Boneco Popular 

Brasileiro” 

Todas as primeiras e últimas quartas-

feiras do mês. Deve ser previamente 

agendada 
Fig. 3.8. Horário de atividades desenvolvidas 

Seguem as imagens das cinco toldas referidas.  
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       Fig. 3.9. Teatro História do Mamulengo.                         Fig. 3.10. Mamulengo Riso do Povo 

               Foto: Cynthia Schneider                                                    Foto: Cynthia Schneider 

 

 

       Fig. 

3.11 

Mamulengo Arte da Alegria.                               Fig. 3.12. Teatro Manjoléu 

               Foto: Cynthia Schneider                                                Foto: Cynthia Schneider 
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Fig. 3.13. Mamulengo Nova Geração. 

Foto: Cynthia Schneider  

 

3.4.2. Resgate da brincadeira 

Retomando um pouco da história, o mamulengo sofreu dificuldades para se estabelecer 

no cotidiano da população. Na cidade de Recife, local de maior concentração de manifestações 

populares na virada do século XVIII para XIX, muitas proibições aconteciam, principalmente 

a de aglomeração de escravos, com o receio de se desencadear um motim ou coisa parecida. O 

que era esperado para a população em geral, era uma postura mais subserviente, sem direito a 

participar dos festejos, principalmente carnavalescos, uma postura de espectador, de observador 

passivo, observador que fizesse valer a soberania da classe mais abastada do momento. Vale 

destacar que nesse período estava a efervescência do surgimento do frevo que quebrou a “ordem 

vigente” e se estabeleceu enquanto cultura popular no dia 09 de fevereiro de 1907. Esse 

movimento abriu mais portas para diferentes folguedos que perduram até hoje.  

Como já foi dito, sobre uma data de surgimento do mamulengo, não se consegue prever 

com precisão; são inferências com base em contextos históricos compartilhados por diferentes 

estudiosos do assunto que se aproxima de uma datação. De forma documental, entretanto, os 

registros em Pernambuco começam no século XIX BROCHADO (2005). Em forma de 

noticiário, foi o “Diário de Pernambuco” que noticiou em 23 de dezembro de 1896 a seguinte 

nota referente aos festejos natalinos: 
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Haverá amanhã diversos divertimentos no pittoresco arrabalde, taes como 

presépio, lapinhas e mamulengo, dois monumentais coretos para banda de 

música e entretenimento em muitas barracas, havendo missa a meia-noite; 

assim como, surpreendente iluminação, embandeiramentos, fogos do ar e de 

vista, etc., etc. O gerente da companhia de Caxangá expedirá trens 

extraordinários das 6 horas da tarde até o amanhecer do dia. 

 

Essa chamada destaca a importância dos festejos na vida da população. Os festejos que 

nesse período mostravam uma divisão entre a população mais abastada e o povo. Pode-se 

perceber, entretanto, uma notificação da brincadeira com uma margem de aceitação para ser 

veiculada de maneira mais abrangente, alcançando diferentes grupos da população em geral. 

Era o movimento dos populares encontrando espaço para festejo, um espaço em que pudessem, 

a sua maneira, trazer sua história para a “praça pública”, para o espaço aberto, cantando e 

contando suas origens e crenças.  

A participação dos populares nesse tipo de evento era de grande prestígio; nesse período, 

já havia sido declarada a libertação dos escravos, e o trânsito de pessoas em forma de 

aglomerado já era permitido, fazendo com que esses escravos, antes proibidos de agregar-se, já 

poderiam se ajuntar sem sofrer uma repressão policial, o que não acontecia anteriormente.  

 
Fig. 3.14. Primeira notícia sobre uma apresentação de Mamulengo.  

Diário de Pernambuco, 23 de dezembro de 1896 (Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco).72 

 

Outro registro sobre o mamulengo é trazido no Dossiê (2014) pelo mesmo “Diário de 

Pernambuco” em 05 de janeiro de 1902, mostrando a restrição policial contra o brinquedo, 

posto junto com outros folguedos, na cidade de Recife, dizendo que 

 

O Dr. chefe de polícia expedio circular às autoridades policiaes, prohibindo 

terminantemente os divertimentos denominados Boi, Mamulengo e Fandango, 

permitindo os Pastoris até o dia 11 do corrente (BRASIL, Dossiê 2014, p.61).  

 
72 In BROCHADO, Mamulengo Puppet Theatre, (PHD Thesis), 2005. 
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Em cerca de seis anos, o panorama sobre a aceitação do mamulengo mudou 

consideravelmente face às instâncias políticas do momento. Em 1903, foi estabelecido um 

imposto para o uso dos espaços públicos, informando que, 

A Câmara Municipal de Recife promulga uma lei (Lei n.344 - 01/01/1903) 

para controlar o uso do espaço público na cidade. Esta lei, além de estabelecer 

impostos para o uso das áreas públicas (ruas, mercados e feiras) por 

comerciantes ambulantes e artistas mambembes, obrigava os últimos a obter 

uma licença da Secretaria da Repartição Central da Polícia para apresentar 

seus entretenimentos. Paralela às restrições aplicadas aos artistas populares no 

uso dos espaços públicos, houve uma expansão no número de teatros e clubes 

privados para a diversão das classes mais abastadas, como o Teatro Apolo, 

inaugurado em 1842, e o Teatro Santa Isabel, um edifício neoclássico 

inaugurado em 1850 (BRASIL, ibidem, p. 62. 

 

Tendo essa necessidade de investimento, a situação do mamulengo e de outros 

folguedos se tornou mais difícil. Com o passar de alguns anos, a dificuldade aumentou e com a 

virada econômica em 1900, em que a Europa aumentou a produção de açúcar extraído da 

beterraba, deixando os comerciantes brasileiros sem condições de patrocinar várias 

manifestações, inclusive dos abastados.  

Na década de 1930, registra-se outro momento de dificuldade pelo qual passou o 

mamulengo, devido a sua força de atrair multidões e conseguir levar ideias consideradas não 

apropriadas pelo sistema vigente, ideias jocosas, irreverentes e que também conduziam a um 

pensamento contrário à política estabelecida. Os impostos continuaram não apenas na capital, 

mas chegou com muita propriedade à Zona Rural, fazendo com que muitos brincantes 

sofressem para poder brincar.  

Essas informações retomam um panorama na história do mamulengo, que pode ser 

comparado aos dias de hoje de outras maneiras, como por exemplo, a facilidade de contratos e 

pagamentos para bandas diversas, inclusive de outros locais, fazendo o mamulengo ficar em 

segundo plano. Sabendo desse histórico e das dificuldades habituais para o desenvolvimento da 

brincadeira na atualidade, a direção do Mamulengo Nova Geração tem se preocupado cada vez 

mais em: manter a história viva dos diferentes mestres, capacitar novos brincantes, levantar 

parcerias com diferentes instituições e abrir o espaço para apresentações de diferentes 

manifestações populares. Dessa forma acreditam agregar mais pessoas e ideias para divulgar a 

referida arte.  

Um caso a relatar era a situação de vários brincantes que atuavam sem ter grandes 

projeções pelas cidades vizinhas e com pouca estrutura. Com a associação, eles foram 

absorvidos e somaram olhares com os demais para se trabalhar as dificuldades encontradas, 
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inclusive tentar perceber o que foi mudado na brincadeira que precisaria ser resgatado. Entraram 

na agenda da associação proporcionando ganho em ambas as partes.  

Com o advento da tecnologia e de novos gêneros artísticos, novas influências 

alcançaram a brincadeira gerando algumas alterações em relação ao que foi herdado pelos 

antigos mestres. Esse tipo de mudança causou alguns desconfortos em alguns brincantes que 

prezam pela historicidade legada, como por exemplo, se conversar menos com o público. Para 

reviver a estrutura original do brinquedo, a associação resgata o trabalho tentando preservar o 

máximo da originalidade.  

Mesmo não mantendo a abordagem tradicional de vocabulário e brincadeiras pesadas 

da historicidade do mamulengo, o Nova Geração procura manter a tradição utilizando os 

bonecos originais, inclusive dando destaque à “cobra chibana”, personagem que não tem sido 

muito utilizado, que agora está no alvo do resgate. Para o público infantil, a cobra tem uma 

aceitação considerável, deixando as crianças em polvorosa quando entra e “engole” outro 

personagem. Nesse momento, o imaginário de cada um é ativado proporcionando reações 

variadas, inclusive tentativas de solucionar o mal causado pela cobra, ou o pedido pra que ela 

engula mais bonecos.  

 
Fig. 3.15. Cobra Chibana. Museu do Mamulengo – Glória do Goitá 

Foto Denis Schneider 

 

O grupo Nova Geração tem um trabalho frequente com o SERTA73 – Serviço de 

Tecnologia Alternativa que tem como objetivo contribuir com a formação de jovens e adultos 

 
73 Serta – O Serta – Serviço de Tecnologia Alternativa – é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip) que tem como missão formar jovens, educadores/as e produtores/as familiares, para atuarem na 

transformação das circunstâncias econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas, na promoção do 

desenvolvimento sustentável, com foco no campo. A organização foi fundada em 1989 a partir de um grupo de 

agricultores, técnicos e educadores que desenvolviam em comunidades rurais uma metodologia própria para a 

promoção do meio ambiente, a melhoria da propriedade e da renda e o uso de tecnologias apropriadas. Desde sua 

origem, teve como foco o desenvolvimento e reconhecimento da importância da agricultura familiar. Endereço, 

Rodovia PE 50 – Km 14 - Campo da Sementeira, S/N – Zona Rural , Glória do Goitá – PE. Informações do site 

oficial http://www.serta.org.br.  

http://www.serta.org.br/
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nos níveis básico, profissional e superior, reunindo jovens, produtores, artistas, educadores, 

gestores, conselheiros e lideranças em torno dos desafios do desenvolvimento local.  

Fundado em 1989, o SERTA promove diferentes cursos como o Curso livre de 

Tratamento de águas servidas – Bioágua; Curso livre Manejo Agroecológico do Solo; Curso 

livre Hortas Urbanas; Curso livre Composteira Urbana; Curso técnico de nível médio em 

Agroecologia; Curso livre de Bioconstrução; Curso Livre Educação do Campo e 

Contextualizada; Curso livre de Sistema Agroflorestal – SAF; Curso livre de Quintais 

Produtivos; Curso livre de Cultivo de Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANCs.  

O SERTA e a Associação de Mamulengos de Glória do Goitá promovem encontros 

sobre a cultura local para os jovens dos variados cursos. Esses encontros acontecem na maioria 

dos casos, durante um dia inteiro. Nesse dia, os membros da associação promovem um evento 

para instruir os respectivos alunos do SERTA. Na Sede da Associação são oferecidas uma 

oficina de confecção do boneco e uma apresentação para os alunos. A história do mamulengo 

é contada, descrevendo-se os personagens, explicando sobre a matéria-prima que se usa, 

mostra-se como se constrói uma empanada, o tipo de tecido, as atuais mudanças do mamulengo, 

os diferentes tipos de instrumentos musicais utilizados e diferentes músicas. 

 

3.4.3 Intervenção da Associação de Mamulengueiros  

Essa oficina foi voltada para o público infantil de uma escola pública74 da cidade do 

Recife, que nesse dia estava com parceria com a empresa SERTA – Serviço de Tecnologia 

Alternativa. Os alunos participaram de um curso na sede da empresa e tiveram a oportunidade 

de desenvolver uma oficina de mamulengos na Associação de Mamulengueiros de Glória do 

Goitá – PE. No espaço SERTA, eles tiveram conhecimento do ciclo de plantio de diferentes 

plantas, como também entenderam o processo de cultivo, gerenciamento, estratégias de 

cuidados com a terra. No caso, não foi um curso de manejo técnico para o trabalho, mas de 

orientação ao cuidado e conhecimento do processo de plantio, colheita e de como isso nos afeta 

diretamente.  

A sede do SERTA fica em Glória do Goitá, cerca de 10 minutos de distância do museu. 

O grupo chegou à associação por volta das 10h em um ônibus fretado pela empresa. Era um 

grupo de 20 crianças entre 8 e 12 anos aproximadamente. Elas já chegaram discutindo sobre o 

que se poderia encontrar, imaginando com seria o dia, o que poderia acontecer. O encontro foi 

 
74 Não foi possível fazer registro dos dados da escola, pois a responsável pelo grupo, Claudia informou que só 

poderia filmar não fornecendo mais dados. 
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dividido em 3 (três) momentos: Visita guiada, Brincadeira de mamulengo e Oficina de 

confecção de boneco. 

 

3.4.4 Descrevendo a visita guiada 

Para organização do grupo, cerca de oito adultos acompanhavam e auxiliavam no que 

fosse necessário. Assim que chegaram, as crianças ficaram à vontade para explorar o espaço 

sem uma orientação diretiva. Passados cerca de 5-7 minutos, a diretora da associação, Edjane, 

chamou todos para começar o trabalho. 

Mesmo tendo a orientação em conjunto, os jovens foram separados em grupos menores 

para facilitar o andamento e entendimento do que seria proposto, sendo mais fácil o controle 

pelos tutores da empresa SERTA, seguindo as falas da guia, diretora do projeto. Ela 

desenvolveu a visita a partir da construção do prédio, falando da estrutura e localização no 

centro da cidade. Mostrou os diferentes bonecos dispostos numa mesa grande para venda, 

falando algumas caraterísticas (quem fez, tamanho, com pé, sem pé etc.) e valores.  

Em seguida apresentou a madeira com que se constrói os bonecos, o mulungu. As 

crianças pegavam a madeira e exploravam com muito cuidado, tecendo diferentes comentários: 

“ela não é pesada”, “é grande mas é maneira”, “vou bater com ela na tua cabeça – piada”. A 

visita segue com a explicação sobre as diferentes possibilidades do nome da brincadeira, do 

nome mamulengo, dizendo: “mamulengo, mão mole, mamulengando, mulungu”. Sobre a 

planta, informou que a associação tem um plantio de mulungu junto com o SERTA, adquirido 

por uma capacitação executada em outro momento. Falou sobre a necessidade de preservação 

e de cuidado para que se possa ter sempre a planta para trabalho.  

Sobre a madeira lá estocada, explicou que foi comprada de um condomínio na cidade 

de Lagoa do Carro, cerca de 40 Km de distância de Glória do Goitá. A árvore foi morta por 

uma praga e foi recolhida pela associação, por meio do departamento que faz todas as aquisições 

do museu. Explicou que para se ter uma madeira boa para construir bonecos, são necessários 

20 anos e, portanto, é preciso cuidado constante para não faltar, é preciso ter equilíbrio no corte 

constantemente.  

Ao lado das madeiras se encontravam as serras que fazem a parte do corte para a 

confecção dos bonecos. Edjane explicou que para se cortar a madeira, se utilizam facas e 

estiletes, mantendo o processo manual como no início. A respeito de uma pequena palha que 

fica entre a casca e a madeira propriamente dita do mulungu, ela informou que o chá dessa 

palha é um ótimo cicatrizante e calmante. Nos momentos de acidentes no trabalho, o bonequeiro 

pega a palha e coloca diretamente no ferimento para fazer a cicatrização, continuando o que 



162 
 

estava fazendo. Entretanto existem casos de corte profundo, sendo necessária uma intervenção 

hospitalar.  

 
Fig. 3.16. Momento da orientação. Foto retirada da filmagem. 

Imagem Cynthia Schneider 

 

Seguiu para uma mesa mostrando uma boneca, personagem constante na brincadeira, a 

Chica do Cuscuz, ao lado do seu instrumento de trabalho, o Pisa Pilão. Ela é uma boneca do 

candomblé, que tem um referencial na agricultura e na história antiga do mamulengo, quando 

esse tinha uma vida muito forte nas zonas rurais, momento em que brincava muito nos terreiros 

– o mesmo que quintal. Neles, sempre havia uma barraca de pipoca e pinga e no mesmo espaço 

acontecia a brincadeira.  

 
Fig. 3.17. Apresentação da Chica do Cuscuz. 

Foto retirada da filmagem. Imagem Cynthia Schneider 

 

A guia explicou que em tempos passados, a renda do mamulengueiro só acontecia com 

arrecadação do público no momento da brincadeira e que hoje eles já conseguem ter um 
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contrato para brincar. Explicou que levavam os bonecos dentro de um baú - o que ainda 

acontece, mas os levava em cima do lombo de algum animal, sendo o burro o mais usual. Era 

bem difícil e era necessário contar com a sorte para poder arrecadar uma boa quantia para pagar 

aos “folgazões”, grupo de assessoramento para o desenvolvimento da brincadeira.  

Sobre a Chica do Cuscuz, na brincadeira ela entrava fazendo um verso, falava o nome 

de algum político ou fazendeiro e lhes pedia dinheiro. Era ela a figura que fazia o pedido de 

cachê para os mamulengueiros. Encerrando essa etapa, a guia fez uma retrospectiva do que 

havia falado até então, e fez diferentes perguntas para as crianças, auxiliando-as na fixação dos 

conteúdos até então. Animadamente, as crianças responderam todas as perguntas de maneira 

correta.  

“Ôxi! Vixe Maria! O que é isso?” Todos de frente para o boneco do diabo. Todo de 

vermelho, inclusive a cor da pele, o diabo apresentado possui dois chifres pontiagudos. Mesmo 

com o susto inicial, a curiosidade é grande para ficar de longe. A guia explica a importância 

dele no mamulengo, dizendo da influência da igreja católica e das heranças africanas na nossa 

cultura. Nesse momento, uma criança localiza na tolda vizinha uma imagem do diabo e tece 

comentários de pertencimento dele no cotidiano: “olha ele aqui também”, “em casa a gente não 

gosta dele não”, “ele vai tá na história que a gente vai ouvir?”, “É esse boneco que vai pra 

história?” A guia sorri com tantos comentários e diz que eles vão “encontrar” com o diabo na 

história e irão entender o motivo da existência dele na brincadeira. 

Diante da próxima mostra de bonecos, todos estão defronte a um casal de bonecos onde 

a mulher, Quitéria, tem os cabelos compridos ao longo do corpo. Surge a pergunta: “tia, esse 

cabelo é de verdade?” Para decepção da criança, a resposta é não. O olhar da menina se 

desmancha em tristeza que segue perguntando: “Mas por que não é?” A guia diz que aquele foi 

um boneco feito para venda e que utilizaram peruca. Uma criança mais inventiva diz “Olha, aí 

o cara pegava a mulher assim ó, pegava a faca e passava na cabeça dela”, “Cabeça não”, diz o 

parceiro, “passava no cabelo, seu doido”. Mas a informação é completada, quando a guia diz 

que também era comum os mamulengueiros utilizar cabelos das próprias esposas para fazer as 

bonecas. No caso, era uma forma de economia e porque não dizer, sustentabilidade? 
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Fig. 3.18. Quitéria. Autoria Edjane Maria – Diretora da Associação. 

Foto retirada da filmagem 

Imagem: Cynthia Schneider 

 

Mudando de mesa, chegou à apresentação de outra representação popular: o cavalo 

marinho, brincadeira em que as pessoas são vestidas de animais para as apresentações, 

principalmente vestindo-se de boi. Para surpresa de muitos, as crianças pouco conheciam desse 

folguedo. Essa manifestação conta a história do nascimento de Jesus por meio de dois 

“cordões”: azul e amarelo. Remonta à história do Boi de Parintins – MA, junto com o reisado, 

quando os magos vieram do oriente para entregar presentes para o recém-nascido.75 Uma voz 

ao fundo diz “é quando tem o momento da queima da lapinha e encerra as festas de natal, não 

é?” Sim. Quando isso acontece, encerra-se o ciclo natalino e adentra-se em outra folia, a folia 

do carnaval que inicia no mês de janeiro.  

 
75 O Pastoril também é outro folguedo que remonta o nascimento de Jesus com as mesmas cores. São duas as 

modalidades: pastoril profano, para o público adulto, com mulheres com pouca roupa, e o religioso que traz as 

mulheres com nomes de flores. As cores vermelho e azul representam a disputa entre cristãos e mouros na 

Península Ibérica, pela conversão dos infiéis à religião católica. As músicas apresentadas são em ritmo de 

marchinha, maxixe e valsinha. Fonte Prefeitura do Recife. Consulta em abril de 2019. 

http://www.recife.pe.gov.br/fccr/cadastro/natalino5.php. 

Mais informações ver PESSOA, Dinara. Jornadas de pastoril. Recife: Editora Massangana, 2011.  

http://www.recife.pe.gov.br/fccr/cadastro/natalino5.php
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Fig. 3.19. Pastoril: cordão azul e vermelho. 

Foto retirada da filmagem 

Imagem: Cynthia Schneider 

 

A próxima peça de observação é também uma Quitéria, mas uma feita nos moldes mais 

antigos, mais rústico. A Quitéria anterior tem um aspecto mais delicado, numa versão mais 

contemporânea no Nova Geração. Uma criança falou que a outra Quitéria parecia uma Barbie, 

perto dessa antiga. A guia aproveitou para falar das diferenças nas produções. A atual Quitéria 

foi doada pelo Mestre João Galego – de Carpina – PE.   

 
Fig. 3.20. Quitéria de João Galego. 

Foto retirada da filmagem. Imagem: Cynthia Schneider 

 

O mestre, já idoso, se encontrava em fase de recolhimento da brincadeira e resolveu 

doar essa peça para o acervo do museu. A boneca está com a madeira do rosto um pouco lixada, 

a expressão caída de aspecto cansado. A imaginação aparece quando uma criança percebe um 

relógio no pulso da boneca e pergunta: “Ela sabe a hora? Ela tá de relógio” O outro diz: “Sabe 
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ainda não rapaz. Saber hora é difícil. Precisa de tempo pra aprender”. O assunto encerra com a 

afirmação de outra criança: “Ela é feia”. Risos. 

 

3.4.5. Apresentação da brincadeira  

Chegou o momento de preparação para a brincadeira. As crianças, já acomodadas no 

devido local são novamente arguidas sobre o que viram ou se tinham alguma dúvida. Algumas 

crianças aproveitaram o momento para fazer brincadeiras com os tutores, associando-os aos 

bonecos que viram. Outras se lembraram de parentes próximos e distantes, rendendo muitas 

risadas.  

A guia também respondeu pergunta sobre como aprendeu a fazer bonecos. Ela relata 

que aprendeu ainda na infância, como a maioria dos mestres atuais. Acrescenta que na época 

da infância dela, as mulheres só podiam ver mamulengo até às 22h. As primeiras a serem 

retiradas eram as esposas - pelos próprios maridos -, e em seguida os pais vinham buscar as 

filhas que porventura estivessem apreciando a brincadeira. Esse era o horário quando as coisas 

ficavam difíceis, pois era chegado o momento da participação de muitos bêbados que, 

usualmente, não conseguiam manter uma disciplina a contento. 

 

 
Fig. 3.21. Concentração para a brincadeira. 

Foto retirada da filmagem. Imagem: Cynthia Schneider 

 

Quando todas as crianças se sentaram, difícil era conter a emoção, a expectativa. As 

crianças estavam ansiosas para ver a brincadeira acontecer, ver os bonecos subindo e a história 

correr. Alguns perguntavam “tia, cadê os bonecos? Quando eles vão aparecer?”. Assim que 

começa, muitas crianças que estavam falando, fazendo barulho, entram em estado de fruição 
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que simplesmente param diante do que estão vendo. É a magia que o boneco apresenta, trazendo 

vida de maneira tão simples, contando uma história.  

Seguem os profissionais envolvidos nessa brincadeira. 

 

Brincantes 

• Bel – Mamulengueiro dentro da tolda 

• Mestre Bila – Zabumba mamulengueiro 

• Paulo – Triângulo. Também toca sanfona de 8 baixos 

• Jacilene – Ganzá. Mateus na apresentação 

 

Produtor: Pablo Dantas  

 

Personagens 

• Caroca  

• Mateus 

• Catirina  

 

Primeira passagem – Caroca e Catirina 

 

Música instrumental... 

Caroca - Ai! Que dor no pé. Toma baiano, é teu. (música) 

 

Caroca - Oi !  Mateu? Tu chegaste?  

Mateus - Cheguei! Home 

Caroca - Rapaiz eu comecei michungando, michungando, e não michunguei. 

Mateus - Oxe, ficasse molhado, foi? 

Caroca - É a calça que não quer entrar. 

Mateus - Ah! Tiassungando, tu falou michungando! 

Caroca - Michungando, tu não sabe a minha fala como é? A minha fala é de matuto. 

Mateus - É mesmo, eu esqueci que tu és matuto e do pé rachado. 

Caroca - E tu não é matuto não? 

Mateus - É poi e com muito orgulho. 

Caroca - E tu não endente minha linguagem não é? 
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Mateus - Às vezes sim, às vezes não. 

Caroca - Entra calça (som de batidas) entra calça. 

Mateus - Que tamanho é essa calça? 

Caroca - Não quer entrar não. 

Mateus - Rapai, que tamanho é essa que não quer entrar? 

Caroca - A calça não quer passar na cabeça não. 

Mateus - Oxe! Tu já visse calça passar na cabeça. 

Caroca - Mai ...Entra... entra... Ô Têo entra por onde? 

Mateus - É pelos pés. 

Caroca - E é pelos pés? 

Mateus - Sim...  

Caroca - Ah!  Agora pronto (barulhos)  eita..entrou.... agora eu vou ai.... 

Mateus - Conseguiu? 

Caroca - ehehehe. Eita parece que ela rasgou no fundo, será que o povo vai ver que tá rasgada 

no fundo? 

Mateus - Vai não, dá um jeitinho por ai... costura por aí 

Caroca - A poi eu vou aí...  

Música 

O Pai, o Filho e Espírito Santo, olelé (2x) 

Na hora de Deus amém leleô.. 

O Pai e Filho Espírito na hora de deus amem 

Minha primeira toada olelé (2x) 

Quando eu pego ariar leleô 

Minha primeira toada quando eu pego o ariar (?) 

Minha primeira toada quando eu pego o ariar (?) 

 

Ô lá vem Caroca, capitão lá vem Caroca (2x) 

Ô lá vem Caroca, capitão lá vem Caroca 

 

Caroca - O  Mateo! Oxente 

Mateus - Diga! E ai tudo certinho? 

Caroca - Mateo!  

Mateus - Diga!  

Caroca - Que povo é esse? 
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Mateus - Oxe, é o pessoal do SERTA, que vieram nos prestigiar hoje. 

Caroca - Da onde?  

Mateus - do Serta !   

Caroca - Do Serta?   

Mateus - Isso... 

Caroca - Eita... eu já fui pra lá plantar! 

Mateus - Já num foi, teve umas aulinhas lá de uma plantação saudável, num foi? Tô sabendo. 

Caroca - Eu já planti lá sabe o que ?  Pé de Mulungu.. 

Mateus - Mulungu!  Eu fui contigo lá nesse dia, de plantar Mulungu lá. 

Caroca - Oi pessoal!  Vocês fazem o que lá no Serta? 

Público - Dormir   

Caroca - Dormir?  Eu também vou pá lá...  Tem comida? 

Público - Tem....! 

Caroca - Apôi eu vou pá lá 

Público - Tem muita comida gostosa... 

Caroca - E tu trussesse um pouquinho pra eu? 

Público - não  

Caroca - Mas rapai comesse tudinho e não deixasse nada pra mim? 

Público – Não, ele come muito 

Caroca - Mateo? 

Mateus - Ele come demais mesmo... 

Caroca - Mateo!   Meus meninos estão ai.. 

Mateus - Tu já encontrou? 

Caroca - Sim... eles estão tudinho ai... 1, 2 , os meus 116 meninos estão tudinho ai... 

Mateus - mas pera meu Deus do céu ... isso tudinho?  

Caroca - O resto ficou lá!  

Mateus - Se só tem 16 por aqui  como é que tá os seus 116... 

Caroca - O resto ficou lá!  

Mateus - Sei lá...! então,100  tá espalhado por ai, visse. 

Caroca - Rapai.... Ô Têo... tu visse minha nega véia por ai? 

Mateus - Rapái não vi não.... acho que ela não veio... 

Caroca - O menino   vocês viram minha nega véia por ai? 

Público - Não.... eu vi, eu vi, eu vi... 

Caroca - Ela parece uma azeitona preta. 
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Público - Eu vi...é essa aqui... é essa aqui, essa aqui.... 

Caroca - É quem? 

Mateus - Tão procurando por aqui...encontrando no meio da multidão. 

Público - essa aqui... é essa aqui.... Vanessa 

Caroca - Não é não essa daí não.... minha nega veia é muito bonita...  Eu vou chamar ela agora 

quere vê ... O Nega Véia... tu tá aonde? 

Catirina - Eu tô aqui na beira do rio bixiga lixa.. 

Caroca - Ela tá na beira do rio.... Tu tá fazendo o que ai? 

Catirina - Lavando suas cueca podres.. 

Caroca - Eita bexiga lixa.... cala a boca mulher... aqui tá cheio de criança...  

Ô Têo! Ela tá gritando que minhas cueca tá podre. 

Mateus - Apôi eu vi.... ouvi...  

Caroca - Muié.. fala baixo... minhas cuecas não tá podre não..   

Catirina - Tu tiraste uma cueca  e ela ficou em pé! 

Mateus - Quantos dias tu passou com essa cueca? 

Caroca - Cinco dia com a cueca... quando eu tirei ela parou em pé 

Mateus - Era pra tirar e jogar no lixo... 

Caroca - Ô Têo mais só tinha o coi 

Mateus - Só tinha o cói da cueca? 

Caroca - Ô Nega véia... o povo tá querendo te ver...  vem timbora 

Catirina - Eu agora vou prai agorinha meu véio... (Música) 

 

O Catirina bufana que veio ver. Entra na roda o povo vê. 

Catirina - Ai ai ai ai ai ai ai 

Caroca - O que que tu tem mulhé...tu tá com a mulesta da mulesta? 

Catirina - Ai ai ai ai ai ai....que agonia da bexiga lixa Teo...   O Teo! 

Mateus - Diga. 

Catirina - Ai ai ai ai... 

Mateus - Que é que tu tem criatura?  

Catirina - Tu comesse demais,,,  

Mateus - Eu?  

Catirina - Eu tô ligado em tu.  

Mateus - Eu não como não, eu tô é de dieta agora.  

Catirina - Tu Tamires (alguém da plateia),  comeu demais  
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Mateus - eu mesmo não...  

Catirina - Tá tudo com a barriga grande aí de tanto comê ... ninguém me chamaste pra cume 

lá também   

Mateus - Rapai ..  

Caroca - E tal Dejanira gordinha se escondeu atrás do prato. 

Mateus - Foi? 

Catirina - Foi! 

Mateus - Eu escutei esse comentário também... mas deixa em off. 

Caroca - Ô minha nega véia.. ta fuchicando  dos outros..Ô gente.. Mateo!  

Mateus - Oi . 

Caroca - Oxente !Tu visse o menino  

Mateus - tô vendo 

Catirina - O que meu véio.. tu ta falando com Mateo. 

Mateus - Esse menino ai tão bonitinho,  

Caroca - Mas esse menino tão bonitinho...mas não é meu não... 

Catirina - É seu sim,,,  

Caroca - Ô Têo.. tu tá vendo o pessoal ali com a mãos nos quartos.. tem uma ali que parece 

com ele. 

Caroca - Como é o nome daquele professor ali atrás ?   

Público - É Jonatas    

Catirina - É Jonatas.... eu tava tomando um cafezinho no Zé, eu tava tomando um cafezinho e 

Jonatas passando por trás de mim meu véi.  

Caroca - Rapaiz, me respeita mulhé..... Ô Têo, 

Mateus - Oi. 

Caroca - Esse menino não é meu não. 

Mateus - Rapai, tem calma.. 

Catirina - Ô meu véio .. eu vou te explica o que foi  

Caroca - Foi o que minha nêga véia? 

 

Catirina - Foi o menino .. eu tava fazendo um bolo para  os menino do Serta, ai o menino caiu 

dentro.. 

Caroca - Ta vendo tu ...  e tu falando da minha nega veia Teo 

Mateus - Rapai te ajeita quem tava falando foi tu  que o menino não era teu 

Caroca - Ô nega véia... tu falasse tua loa? 
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Catirina - Eu falei não... e o Mateo  falou a loa dele ?  

Mateus - Não 

Catirina - Fala a tua loa que depois eu falo a minha.. 

Mateus - eu vou falar...  

 

Bom dia meu povo todo, que eu cheguei dando louvor, nesse campo de fulô louvado seja meu 

Deus, se houver outro como eu que preste melhor serviço eu não quero mais ser isso, eu quer 

ser...Mateus. 

 

Caroca - Mateo, Ô  Têo?  Tu tá entupida da comida ainda ?  

Mateus - Tô não, tô um pouquinho gripada   

Caroca - Eita! Ô minha nêga véia, fala tua loa,  fala, fala fala fala... 

Catirina - Eu vou falar agora,  

 

A rama chama chuva, chama chuva que não foi, o homem que mata boi tem um traz de viúva, 

aposto que come uva... 

 

Caroca - Eita minha veia deixa eu dar um chêro no seu suvaco.. que cheiro gostoso da bixiga 

lixa, tá com cheiro de merda de boi da bixiga minha véia , tu tava se agarrando com o boi?  

Catirina - Foi não meu veio foi não 

Caroca - Agora vou falar minha loa  

 

Estrela Dalva é bonita quando vem o romper da aurora, as aves do campo chora, passarinho 

canta e grita, o soldado na guarita cobre a cabeça com véu o planeta colori o céu, estrela Dalva 

é bonita. 

Caroca - Ô Mateo, eu vou embora, porque a minha nega véia tá daquele jeito, o home já tá 

olhando querendo ver as carçola da nega veia.  

 

Música 

O chuva vai chuva vem, 

Chuva miúda não molha ninguém (5x) 

 

Segunda passagem – Caroca e Doutor 
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Caroca - Ai  ai ai que dor.. ai que dor. (som de pum) 

Mateus - Tá todo mundo com dor hoje ai é? 

Caroca - Ai ai que dor da bixiga lixa... (som de pum) 

Mateus - o negócio ai tá feio, minino 

Público - Ele tá podre,  tá parecendo alguém que eu conheço 

Caroca - Ai Têo, acho que não vou não.... ai ai que caganeira...  

Mateus - Venha não...  

Caroca - Ai... a comida tava tão boa que eu comi demais.. 

Ai ai ai...ui! ai ai ai la vem denovo... (som de pum)   ( personagem aparece) 

Caroca - Ô Têo!  

Mateus - Oi 

Caroca - Ôxente!  Ôxente!  

Mateus -  Rapaiz ! que danado é isso ai na tua barriga? 

Caroca - Esse meu amigo ai que tá com a camisa de futebol ai... Como é o nome dele? 

Público - Bento.... Bento... Antonio Bento 

Caroca - Vento? 

Público - Não....  Antonio Bento 

Caroca - Bento ... foi Bento que comeu comigo 

Mateus - Mas Bento foi comportado e comeu poquinho, não tá passando mal, vc  comeu demais 

tá passando mal 

Caroca - Foi Bento e eu que comeu a comida todinha do Serta. Ô Bento cê tá de férias? 

Bento - eu tô 

Caroca - Tá, você é meu amigo.. cê tá vendo... você tem um olho igual a mim... grande... (risos)  

Bento - É mentira...  

Caroca - Mateo...   ai que dor.... ai ai (som de pum) 

Mateus - vai pra lá ... acaba com essa história vai te embora pra um hospital.  

 

Caroca - Você conhece algum doutor? 

Mateus - Conheço 

Caroca - Chama ele... 

Mateus - Só não sei se vai dar jeito em você ... não sei se vc tem jeito.. 

Caroca -   Ai  ai ... deixa eu me deitar aqui, 

Mateus - Eita eu vou chamar... Ô seu Doutor...  

Dr. - Oi.. 
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Mateus - Pela mor de deus....venha logo aqui.. tem um homem passando aqui, tá muito bom da 

barriga não e tá botando todo mundo pra correr.. 

Dr. - Cadê ele? 

Mateus - Olha aí do seu lado. Vê o que o Sr. pode fazer 

Dr. - Cadê o home? 

Mateus - Olha ele aí deitado. 

Dr. - Que lado? 

Mateus - Alí do seu lado direito 

Dr. - Eu tô vendo um pé de jaca que caiu uma jaca ali 

Mateus - Não é jaca não, é a barriga dele, vai lá ver que situação 

Caroca - Doutor! 

Dr. - Oxente, me chamara daquele lado! Ô Têo? Tu já visse a jaca falar? 

Mateus - Não é jaca não, é a barriga do home que tá muito grande 

Dr. - Espera que vou lá agora 

Mateus - Ele comeu demais (Som de pancadas )  

Dr. - Eita bixiga lixa Têo!  

Caroca - Ai ! dueu viu doutor! 

Mateus - A barriga dele tá inchada 

Dr. - Ô Têo!  Até o oio do home embuticou pra fora  

Mateus - Inchou foi tudo aí, a barriga o oio 

Caroca - Ô doutor! O senhor vei me medicá porque eu tô com a barriga doendo, não óia pru 

meu oio não, tão bonito meu zóio 

Dr. - Que macho feio da bixiga lixa Têo! Espera aì que vou dar uma massage nele 

Caroca - Ô Têo, será que vou miorá na massage? 

Mateus - Não sei! Ele é o doutor, é bom fazer o que ele manda! 

Caroca - Pra que isso doutor? Pra que esse porrete essa estaca? 

Dr. - É massage, fique aí.. 

 

Caroca - Vai duer não? 

Dr. - Vai duer não, fique quieto rapai 

Caroca - Num vai doer não doutor 

Dr. - Num vai doer não bixiga, fique aí ....fique quieto 

Caroca - Ai,ai ai Têo. Ai ai ai..(som de pancadas)  (risos da plateia). Ô Têo! Fiquei light. 

Mateus - Rapaiz, acho que vou querer uma dessa. Será que faz resultado em mim também? 
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Dr. - Mais tarde você vai lá no meu consultório, que tem um pau maior que esse aqui. 

Mateus - Não, deixe, não quero mais não, deixe eu assim mesmo. 

Caroca - Ai! Não melhorei ainda não Têo.! (som de pum) o peido saiu pequininho 

Dr. - Vou buscar uma injeção, uma injeção (enorme) 

Caroca - Ô Têo, cadê o doutor 

Mateus - Rapaiz tá aqui.  

Caroca - Pra que diabo é isso doutor? Eu não tomo isso não, tá muito grande. 

Dr. - Apôi vou buscar uma menor. A menor 

Mateus - Essa ai é a menor? 

Dr. - Essa aqui é a menorzinha 

Mateus - Rapaiz, o negócio tá meio feio pro lado do home viu. 

Caroca - Que que que que é é é i i i i  iss sosososso?... 

Dr. - Que qué isso não... vire pra cá   

Caroca - Não doutor, pelo amor de Deus... vou me agarrar 

Mateus - Esse doutor é uma delicadeza ... que só Jesus na causa. (barulho de pancada) o bom 

é que o paciente não tá passando a dor, e todo mundo tá sentindo a dor dele  

Dr. - Agora vai ficar bom Têo 

Mateus - Vai ficar bom? 

Caroca - Tá dando estrimilique Teo,  

Mateus - Rapaiz. Será que você ainda vai comer desse jeito?   

Público - Matô o home 

Dr. - Matei não... ele desmaiou. Não venha dizer que não. Têo se chegar alguma pessoa atrás 

de mim você me avisa. 

Mateus - Tá certo, e esse home... 

 

Caroca - Sargento, sargento, sargento bora fazer uma ronda ligero ali sargento... Ô Têo!  

Mateus - Diga 

Sargento - O que é que tá acontecendo aqui? Bixiga lixa 

Mateus - Mas é bravo esse sargento... 

Sargento - Não brinca comigo não! 

Mateus - Ninguém tá brincando com o senhor! 

Sargento - Esses menino tão fazendo o que aqui? 

Público - Nada que lhe interessa. 

Sargento - É o que? 
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Público - Nada que lhe interessa 

Sargento - Ô Têo! 

Mateus - Oi! 

Sargento - Os meninos são bravos 

Mateus - Você com essa valentia toda.... dê bom dia pro pessoal. 

Sargento - Bom dia, que nada! Bom dia que nada. 

Mateus - Dormiu de cabeça pra baixo foi? 

Sargento - Bom dia pessoal! 

Mateus - Respeite o menino ali, que ele quer respeito 

Sargento - Bom dia!   

Público - Bom dia!   Seu cabeça dura 

Sargento - É o quê?  

Público - Cabeça dura 

Sargento - Mai olha pa isso Têo! Eu uma autoridade, ô Têo! Ô menino! Menino, aconteceu o 

que aqui? 

Público - Mataram um ai ó  

Sargento - Aonde? 

Público - Ai ó 

Sargento - Você tá mentindo. Aonde? 

Público - Olha pra baixo 

Sargento - Foi quem? Quem que matou?  

Público - Foi o médico! 

Sargento - Chama ele aí! Chama ele! 

Público - Médico! Médico! 

Dr. - Ô Têo!   

Mateus - Oi  

Dr. - Tu me entregasse foi? 

Mateus - Eu? Eu não fiz nada não, menino. 

 

Sargento - Fica aí Sargento, Fica aí Sargento... Peraí sargento, que vou dar uma porrada no 

bixiga lixa. Foi você que matou esse home aqui? 

Mateus - E você tem o que com isso?  

Sargento - Sargento, eu dei uma lapada da bixiga lixa nele sargento. Sargento olha pra lá pa o 

senhor não ver sargento. Pela amor de Deus, sargento... Ô sargento eu digo o que? 
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Sargento 2 - Teje preso, sou o sargento 

Sargento – Agora? 

Mateus - Agora não. Vai tremer na base 

Sargento - Cale a boca senão eu esqueço. Ô sargento, é pa eu fala o que mesmo? 

Sargento 2 - Teje preso, sou o sargento, rapaiz. 

Sargento - Agora, não grite comigo não, sargento bixiga lixa. 

Público - Oh... ei.. 

Sargento - Cale a boca menino, senão eu esqueço. Ô sargento é pa eu falá o que mesmo? 

Sargento 2 - Teje preso, sou o sargento 

Sargento - Agora. Oi... o sargento disse que você está preso!  

 

Passagem 3 – Bambu e a morte 

 

MÚSICA  

Oleleô bambu olha a morte atrás de tu 

Oleleô bambu olha a morte atrás de tu  

Oleleô bambu olha a morte atrás de tu 

 

Bambu - Ô Têo! 

Morte -  Opa! 

Bambu - Tu visse minha noiva? 

Público - Atrás de tu  

Bambu - Aonde? 

Morte - Rapaiz, tem um negócio estranho aí 

Bambu - Vocês viram minha noiva? 

Público - A morte tava atrás de tu! 

Bambu - Eu tô querendo me casar... eu tive um sonho.  

Público - A morte tá atrás de tu. 

Bambu - A morte não, eu sonhei com minha noiva 

Mateus - Rapaiz essa noiva tua não é muito bonita não vi. 

Bambu - Aonde foi que tu visse ela? 

Mateus - Eu vi aí atrás de você 

Bambu - Tu visse ela atrás de mim? Cade? 

Público - (falando ao mesmo tempo que o Mateo, virou ruído)  
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Bambu - É o que? Tu tá com inveja. 

Público - Ela é feia, é horrorosa! 

Bambu - É feia não, ela é bonita.  

Público - Ela é uma caveira... parece um cadáver! 

Bambu - É o que? 

Público - Parece um cadáver 

Bambu - É mentira. Tá com inveja, porque minha noiva é bonita. Ô Têo!  

Morte – Diga.  

Bambu - Será que eu cantando ela aparece? 

Morte - Vamo vê! 

 

MÚSICA  

Eu via a morte pescando ...rã... fiquei até pensativo! 

Eu via a morte pescando ...rã... fiquei até pensativo! 

Ô morte sustenta o bote , vai matar meus inimigos 

Oleleô bambu olha a morte atrás de tu (2x) 

 

Bambu - Ai! Cade ela Teo? 

Morte - Atrás de você. 

Bambu - Aonde? 

Morte - Atrás de você uma coisa horrorosa. 

Bambu - Mentira Têo, cê tá com inveja. 

Morte - É não, ela é feia mesmo  

Público - Canta de novo que ela aparece! 

Bambu - Vou cantar de novo 

 

MÚSICA  

Eu via a morte pescando ...rã... com um cesto e um jereré! (2x) 

Ô morte sustenta o bote , vai matar quem tu quiser! 

Oleleô bambu olha a morte atrás de tu  (2x) 

 

 

Bambu - Ô Têo! Cadê?  

Morte - Atrás de você 
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Bambu - Atrás de mim? 

Morte - É 

Bambu - Cadê? 

Morte - Rapai tu com uma lapa de olho dessa, não tá vendo, 

 

A morte o ataca pelas costas com uma faca e ele morre. 

Mateus - Eita levou  

Entra a música e encerra. 

 

Foi um momento divertido para as crianças com participação e entusiasmo. Nesse grupo 

muitas crianças ficaram extasiadas, só observando e curtindo o momento sem mostrar muita 

preocupação em falar durante a brincadeira. Ao final, a curiosidade era para entrar na tolda e 

pegar os bonecos. O mestre Bel permitiu, mas devido ao tempo, elas já foram orientadas para 

tomar lanche para poder retornar ao SERTA. Muitas saíram dizendo que gostariam de aprender 

a “fazer mamulengo” e ter sua própria tolda e músicos, para fazer igualzinho ao mestre Bel. 

 

3.5 OFICINA DA ASSOCIAÇÃO DE MAMULENGUEIROS  

A preparação para a oficina iniciou-se no dia anterior com organização do espaço, 

seleção do material que seria utilizado, escolha de tecidos e confecção da cabeça dos bonecos. 

Como se trata de trabalho com crianças por um período curto, o cuidado para não haver 

acidentes é grande. E devido a isso, as crianças não pegam em tesouras, facas ou qualquer objeto 

cortante. Tudo é preparado pelos profissionais da associação para que haja segurança e para 

que o tempo possa ser mais aproveitado de maneira geral.  

Cada membro da Associação é designado para produzir o trabalho da oficina, sendo 

responsável direto pelo que faz. Nas atividades, o corte dos tecidos e a confecção da cabeça do 

boneco são as funções que demandam mais tempo. Os materiais utilizados são de fácil aquisição 

com valor relativamente baixo. Em alguns casos, as oficinas trabalham com tinta finalizando 

com pintura do rosto e mãos dos bonecos. No caso dessa oficina de curta duração, não seria 

viável o uso da tinta, pois ela requer tempo para secagem, não possibilitando aos alunos levarem 

a própria produção.  

A seguir uma tabela mostrando a materialidade básica para a confecção de um boneco. 
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Tabela 3.3 - Materiais utilizados para a confecção da oficina de bonecos 

MATERIAL PARTE DO BONECO PARTICIPAÇÃO DO 

ALUNO 

Madeira mulungu Cabeça Não esculpe. Faz o acabamento 

com lixa. 

Madeira mulungu Mãos Não esculpe. Faz acabamento 

com lixa. 

Conduíte Braço do boneco Não corta. Material cortado 

pelos instrutores. 

Tecido e linha Roupa/corpo do boneco Não utiliza. Apenas os 

instrutores. 

Fitas Acabamento pescoço e punhos 

do boneco 

Aluno escolhe a cor do 

acabamento desejado. 

Cola quente Colar fita do acabamento Uso dos instrutores. 

Lixa de diferente granulação Lixar cabeça e mãos Usado pelos alunos e instrutores 

quando necessário. 

Canetinhas Desenhar expressão e dedos do 

boneco 

Alunos desenham rosto e mãos 

dos bonecos. 

Tesoura Cortar tecido e fitas de 

acabamento 

 

Fig. 3.22. Materiais utilizados na oficina de bonecos 

 

Tudo colocado em ordem para o momento da oficina. Esse processo requer paciência e 

atenção e cuidado. 
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         Fig. 3.23. Organizando o tecido para corte.             Fig. 3.24. Corte do tecido do corpo do boneco. 

 Foto: Cynthia Schneider.                                 Foto: Cynthia Schneider 

 

 
Fig. 3.25. Tecido cortado. 

Foto:  Cynthia Schneider 

 

A ansiedade dos instrutores para iniciar os trabalhos era visível. Ansiedade boa, 

ansiedade de dizer: mais um dia bom de trabalho. Um dia para ensinar aquilo que se sabe fazer. 

Tudo deveria estar em ordem de maneira a proporcionar entrosamento, estimulando cada um 

que fosse ter contato com o trabalho. A instrutora Genilda Félix junto com o mestre Bel, 

Gilberto Lopes, ficaram encarregados de esculpir as cabeças e mãos dos bonecos para serem 

entregues às crianças para trabalho. Genilda também participa no grupo da Nova Geração como 

Mateus em muitas brincadeiras.  

A diretora Edjane orientou os alunos em cada passo do que seria feito, dando exemplo 

de como coletaram a madeira bruta de mulungu, como cortaram deixando no tamanho ideal 

para as crianças poderem manusear. A atenção das crianças foi grande, facilitando o processo. 

Nesse percurso, algumas crianças já pegavam na cabeça do boneco e começavam a brincar, 

improvisando vários diálogos com quem estivesse por perto.  

A primeira atividade propriamente dita foi lixar a cabeça do boneco. Depois de 

explicado como segurar a cabeça e a lixa, as crianças começaram a trabalhar. O olhar para o 

trabalho era criterioso e rápido. Todos queriam terminar o quanto antes para poder seguir para 
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a outra etapa. Todos ficaram sentados em uma grande mesa, com a presença dos instrutores 

orientando e auxiliando no que fosse necessário. O grupo era atencioso, não apresentando 

dificuldades de comportamento.  

Durante o andamento das atividades, a Edjane conversava com as crianças sobre como 

era bom ver o cuidado delas, enfatizando a importância de se aprender bem, para poder 

apresentar um trabalho bem feito. Nisso, destacava que quando se faz um boneco, é como se 

tivesse cuidando de um filho, pois é a criação que fará parte da vida. Com isso as crianças 

mostravam mais carinho e cuidado com o que estavam fazendo.  

Nesse contexto de trabalho, vale destacar o olhar acurado da diretora da associação para 

os alunos ali. Ela estava, por meio de uma conversa, sensibilizando o grupo, atraindo-os para 

olhar um devir com esperança no sentido de acalorar, aquecer os corações ali presentes. Pois, 

como disse Paulo Freire (2002) existe uma relação entre a alegria necessária à prática educativa 

e a esperança, para se manter o olhar fixo no que se poder fazer, no que se pode refazer 

cotidianamente. Naquele momento, os pequenos “pedaços de madeira” dispostos nas mesas e 

mãos estavam vislumbrando um futuro diferente para muitos, futuro com perspectiva de 

mudança por meio de uma criação à qual, sem restrição, comumente se chama de “filho”, o 

boneco. A figura desse boneco, para muitos ali é um potencial de vida sendo criada para 

continuar espalhando riso nas condições mais adversas que possam existir. 

 
Fig. 3.26. Lixando as cabeças dos bonecos. 

Foto: Cynthia Schneider 

 

Depois de lixar a cabeça do boneco, era o momento de lixar as pequenas mãozinhas para 

seguir na escolha da roupa/corpo do boneco. As crianças finalizaram o trabalho, inclusive 

colocando a roupa. Logo em seguida começaram a criar os próprios diálogos juntos com os 

colegas, improvisando diferentes histórias. Para elas, ter aquele espaço com diferentes “palcos” 
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para atuar, foi um momento mágico. Elas subiam e desciam com o boneco de maneira muito 

equilibrada, respeitando a vez do outro que estava do lado. Do lado de fora, ficavam os músicos 

que entoavam como um simulacro o que haviam acabado de presenciar. 

Foi possível observar algumas habilidades socioemocionais sendo experimentadas entre 

os alunos. Essas habilidades ajudarão a desenvolver atitudes e valores para resolver situações 

ao longo da vida, seja na família, na escola e na sociedade como um todo. Tratando de 

competências e habilidades, se traz a perspectiva de um desenvolvimento humano necessário 

instruindo à responsabilidade para com o espaço em que vive, juntamente com seus habitantes.  

Mesmo o espaço e o trabalho proposto não seja um locus regular de educação, escola 

regular, várias habilidades e competências puderam ser experimentadas nesse dia. Lembrando 

que a brincadeira do mamulengo agrega arte visual, teatro e música. Assim, os diálogos entre 

movimento, silêncio, som, postura, leituras de linhas e pontos são vivenciados de maneira muito 

informal, mas, nem por isso sem profundidade. Como o mamulengo trata de improviso, logo 

no início da aprendizagem faz-se necessário se construir com o outro o tempo inteiro, 

desenvolvendo habilidades de maneira conjunta. Para além do trato técnico necessário, as 

habilidades socioemocionais ajudam a estruturar diferentes situações que se encontram. 

Seguem algumas habilidades verificadas durante essa oficina: abertura para o novo, 

amabilidade, esforço, otimismo, persistência, imaginação, autonomia, cooperação, 

sociabilidade e criatividade.  

Dessa forma, vale lembrar a importância da educação fora da sala de aula, 

principalmente quando ela pode vivenciar a interdisciplinaridade trazendo um eixo cultural tão 

marcante, como registra o mamulengo. Nele estão uma pluralidade de histórias reais e 

imaginárias, religiosidade, encanto, desencanto e cultura artística com um todo. Poder viver 

essas situações ainda na infância, logo se inicia um processo de cooperação e responsabilidade 

que são levados para todas as esferas da vida, por meio de uma atividade artística, poética. Ao 

mesmo tempo a poesia e a imaginação se encarregam de desenvolver em cada um a 

sensibilidade de poder ser e atuar positivamente em meio aos conflitos do cotidiano.  

 

3.6 OFICINA DO MESTRE ZÉ LOPES  

A oficina do referido mestre aconteceu na cidade de Recife, no Teatro Hermilo Borba 

Filho76. O local fica na região antiga da cidade cercada de espaços que privilegiam 

 
76 Nascido no Engenho Verde, município de Palmares, zona da Mata Sul de Pernambuco, Hermilo foi escritor, 

crítico literário, jornalista, dramaturgo, diretor, teatrólogo e tradutor. Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela 

Faculdade de Direito do Recife, tornou-se um nome fundamental do teatro brasileiro, tendo escrito e publicado 
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manifestações culturais ao ar livre em variados momentos. Curiosamente, no lado de trás do 

teatro existe um bar cujo nome é Teatro Mamulengo, que em sua decoração, mostra um pouco 

do aspecto teatral expondo alguns tipos de máscaras.  

 
Fig. 3.27. Fachada do teatro. Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife. 

Foto: Sol Pulquério/PCR 

 

A região é próxima ao porto, mantendo maior movimento durante o dia em horário 

comercial e, infelizmente, ainda existe um histórico de agressões aos transeuntes, o que tem 

movimentado um projeto de revitalização dessa área. A Prefeitura, junto com o Governo do 

Estado, investiu em gastronomia, cultura e educação, o que tem minimizado a influência de 

marginais no local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 3.28 e 29. Vista frontal do bar e  

imagem da parede interna. Foto: Cynthia Schneider 

 
sete romances, três livros de contos, duas novelas, doze pesquisas e ensaios e mais de uma dezena de traduções 

(Tulio Carella, Aretino, Marquês de Sade, Leon Tolstoi, Calderon de La Barca, Jorge Luís Borges, entre outros). 

Das mais de 23 peças que escreveu, apenas 7 foram publicadas em vida. Teve seus textos encenados em todo o 

Brasil e no exterior, em países como Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Suíça, Holanda, Alemanha, Noruega e 

até Finlândia. Informações site Prefeitura do Recife. http://www2.recife.pe.gov.br/servico/teatro-hermilo-borba-

filho.  

http://www2.recife.pe.gov.br/servico/teatro-hermilo-borba-filho
http://www2.recife.pe.gov.br/servico/teatro-hermilo-borba-filho
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A proposta é de duas tardes de trabalho contendo conhecimento técnico para se construir 

um boneco. O Mestre Zé Lopes é dotado de uma simpatia natural, possuindo uma facilidade 

em agregar pessoas. Com fala mansa e sorriso largo, ele começa a incluir todos os que estão a 

sua volta em um grande grupo de conhecidos de longa data, ninguém fica de fora. 

Na primeira tarde ele inicia os trabalhos segurando uma faca pequena e um bloco de 

madeira. Enquanto principia o entalhe de um boneco como exemplo, começa a contar uma 

história acontecida em uma determinada brincadeira que executou. De repente para e orienta os 

alunos a escolher o bloco de madeira que desejam trabalhar. Os alunos seguem o orientado e 

discutem possibilidades entre si de como fazer a obra proposta. Vários comentários são tecidos 

a respeito do mestre, sobre outras oficinas que fizeram com ele e como foi proveitoso.  

O mestre retorna ao bloco de madeira e nele vão surgindo pequenas formas. A madeira 

é leve e possui estrutura fácil de trabalhar, é fácil de cortar, podendo ser executado por quase 

qualquer pessoa; entretanto, fazer o corte certo, na angulação necessária para se conseguir a 

forma correta, é preciso mais que força e jeito, é preciso saber olhar. Esse olhar já foi adquirido 

pelo mestre a longa data, pois a faca vai deslizando como se estivesse em um bailar, e o grupo 

de alunos atentos observam cada detalhe do manejo dado.  

Enquanto talha, continua a história iniciada dizendo que estava na fazenda Berra Boi, 

para fazer a brincadeira quando logo de início foi provocado por um homem de voz grossa que 

lhe perguntou: 

 

Início da história. 

- O senhor é do mamulengo? 

Pergunta o homem. 

- Sou. Responde o mestre. 

-Eu sou do cavalo marinho. Devolve o senhor. 

A conversa parou dessa forma e o mestre seguiu com o trabalho de montagem e toda 

organização necessária. Logo no início da brincadeira, o nobre cidadão começou a atrapalhar, 

fazendo com que o mestre o retirasse do espaço. Em seguida ele voltava e o mestre o retirava 

novamente. Ele repetiu essa cena até quase o final, quando o zabumbeiro do mestre lhe 

pergunta:  

- Zezinho, tu não toma conta do teu mamulengo não é? 

- Tomo conta sim. Por quê? Pergunta o mestre. 

- Eu tô quase tacando a zabumba na cabeça desse safado. Conta o zabumbeiro. 
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O mestre para a brincadeira e retira o homem, completamente embriagado, e o coloca no fim 

da plateia. 

Quando o relógio marcava 2h da madrugada, o mestre iniciou a última música para 

encerrar a brincadeira. Sorrateiramente, o bêbado passa ao lado da barraca e começa a colocar 

vários bonecos do mestre dentro da roupa. Nesse momento, o mestre para a oficina que está 

fazendo, larga os materiais na mesa e faz a cena do homem guardando os bonecos na roupa. 

Ele diz:  

Menina, naquela hora me subiu um vapor. Do jeito que eu tava de costas eu 

virei ele. Prendi ele nas minhas pernas, puxei os bonecos das mãos dele, butei 

lá. Tinha seis bonecos com ele, inclusive o boneco que eu sou apaixonado por 

ele, o Joaquim Bozó. Eu disse assim: olhe, você comeu, você bebeu, você 

perturbou, mas mexer com filho meu, isso não. Peguei ele e dei umas porradas 

boas e ele saiu ‘tateando’ pelo chão. 

 

O interessante é que depois da parada para a cena, o mestre continuou a conversa quase 

esquecendo o propósito do encontro, não sendo isso um incômodo para o grupo da oficina, o 

que importava ali era estar junto. Esse tempo de parar para depurar as histórias que o 

mamulengo proporciona, passou a ser primeiro plano naquela hora. Saber as dificuldades os 

entraves também faziam parte de todo o conjunto, que naturalmente estava assimilado por todos 

ali. Fazer o boneco é também ouvir e viver a história do outro, que se tornara de todos naquele 

momento.  

Sobre esse momento de suposta parada, o saber agregado a todos pelos sentidos 

proporcionou um espaço de experimentação de forma inesperada. John Dewey (2010) fala da 

existência da experiência em diferentes condições e como é importante que ela não seja 

incipiente, para que haja um movimento consciente. O mestre estava, naturalmente, mostrando 

uma experiência com sentido e profundidade. Para dar vida ao boneco é necessário mais que 

saber manusear, é preciso mover as próprias emoções e sentidos para dar vida àquilo que está 

inerte, que está dormindo esperando ser acordado.  

Depois disso o momento “mão na massa” propriamente dito se inicia. 

 

3.6.1 Talhando o boneco 

Voltando à oficina, o mestre Zé Lopes trouxe as madeiras prontas para o corte, como 

também a ferramentaria para auxiliar os alunos. São diferentes acessórios tendo a peixeira de 7 

polegadas como a ferramenta principal. De acordo com ele, esse tipo de faca possui a estrutura 

adequada para o trabalho, pois são leves e muito afiadas. Ele divide tudo o que tem com todos 

os presentes, sempre alertando da necessidade de se ter muito cuidado, pois é fácil acontecer 
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acidentes. Com exceção das ferramentas de corte, todo o material foi fornecido pela Prefeitura 

da Cidade do Recife, com vistas ao desenvolvimento da brincadeira e produção artesanal local. 

Nessa oficina, ele conta com a ajuda da filha, Cida Lopes, também mamulengueira, bonequeira 

e atriz de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 3.30. Peixeiras                                        Fig. 3.31. Conversa com aluna 

                        Foto: Cynthia Schneider                                         Foto: Cynthia Schneider 

 

O trabalho no primeiro dia era fazer a cabeça do boneco. Ele risca a madeira com a faca 

desenhando o que será a orelha do boneco. Esse é um momento que o mestre está 

completamente em silêncio, devido aos riscos. A madeira está bruta e o apoio para as mãos é 

pouco, requerendo atenção. Ele interrompe o movimento e mostra onde e como segurar a faca 

para o corte perfeito. Para os alunos ele faz o corte um por um nas futuras cabeças dos bonecos 

dizendo que “Eu posso fazer isso. Vocês não podem”. Viria em seguida a instrução para o 

entalhe propriamente dito a partir do desenho com o lápis na madeira.  

Em seguida modela o que virá a ser o nariz e os olhos e inicia o primeiro corte. A partir 

daí os alunos começam a fazer a própria produção. O ambiente transcorre com leveza e 

concentração seguindo as orientações do mestre. As histórias continuam sobre diferentes 

brincadeiras que o mestre executou ou instruções que ele vai pontuando para todos e em alguns 

momentos, para alguns em particular. “Olhe! Preste atenção nessa volta e tome cuidado com os 

dedos” diz ele. “Deixa cortar só um pouquinho, né mestre”, fala um aluno. Riso geral. É 

interessante acompanhar a habilidade dele para cada etapa vendo a fisionomia do boneco 

surgindo. 
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                  Fig. 3.32. Madeira bruta riscada.                                 Fig. 3.33. Primeiros cortes. 

                         Foto: Cynthia Schneider                                         Foto: Cynthia Schneider 

 

Mesmo fazendo com agilidade, o mestre colocou a importância de se ter paciência no 

trabalho, não ter pressa, cortar sempre as pequenas partes, pois qualquer deslize, corre-se o risco 

de, no início, perder a peça, porque não existe colagem de peças quebradas, sendo a cabeça do 

boneco uma peça inteira. Perceber o “no início” abre um espaço para se pensar acasos que 

ocorrem na construção do boneco, mostrando possíveis descobertas a partir de erros ou 

enganos, sendo necessária a mudança de percurso inicialmente traçado, para se consertar, o que 

pode gerar uma nova feição para o boneco, e, consequentemente uma nova história.  

É necessário trabalhar passo a passo para uma boa produção. O mestre insistiu com uma 

aluna para não encerrar o trabalho naquele dia, pois verificou que ela estava querendo finalizar 

com muita pressa. Ele diz: “Não pode correr muito se você tem tempo. Deixe pra amanhã”. A 

aluna atendeu a orientação, guardando os materiais. Um dos elementos importantes no processo 

de criação é poder se dar o tempo de depurar o que se está produzindo, tempo para se perceber 

e apropriar da própria produção. Assim foi o início de todos os mestres dando do próprio tempo 

para adentrar em nova atmosfera, em novo episódio de vida em que dava vida aos bonecos.  

A sensibilidade do olhar do mestre para a aluna naquele momento, e chamá-la à atenção 

para deter tempo necessário em sua criação e se reconhecer na obra produzida, é preciso 

entender a profundidade do que se produz. “O artista, em sua necessidade de relacionamento 

com outros, precisa da realidade externa à obra e coloca-se em estado de observação” 

(SALLES, op. cit., 2011, p.102). Quando mestre fala “deixe pra amanhã”, é uma forma de 

ensinar dizendo: olhe mais para o mundo, pois você está começando agora, e muitas coisas 

precisam ser vistas. Ainda que nessa oficina o tempo fosse mais reduzido, o mínimo de tempo 
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tido pode e deve ser aproveitado para que desde o início o estudante se perceba na relação com 

o mundo e com o objeto - boneco.  

Esse tipo de instrução chama para o diálogo, para a pesquisa, para se colocar em 

exercício de aprendizagem constante face às materialidades apresentadas para a criação 

artística. O mestre tenta desenvolver no momento a vivência da Casa de Farinha, em que as 

etapas precisam ser depuradas no devido tempo, e conversas possam ser vividas para se poder 

agregar conhecimentos e, por que não dizer, a própria magia do que está acontecendo. O mestre 

Saúba77 diz que “hoje eu pego um pedaço de pau e ele tem que virar gente mesmo. Na minha 

mão vira gente. Vira um boneco né, mas na minha mão vira gente”. Para que o boneco vire 

gente é preciso que aquele que o cria tenha um olhar diferente, um olhar primeiro de se ser 

gente, e ser gente leva tempo, tempo que precisa ver, ouvir e pensar para poder agir como tal. 

Criar um boneco na brincadeira do mamulengo não é talhar uma peça por si só, é se colocar 

nele encontrando uma forma de se relacionar com o mundo, fazendo com que “as circunstâncias 

miseráveis de nossa vida se tornem coisas eternas ou em vias de eternidade” (Ibidem, p. 103).  

No dia seguinte, o mestre começa a oficina agradecendo a participação de todos e se 

emocionando a ponto de se perder nas palavras. Relembra fatos do passado, das lutas e 

dificuldades, mas dando maior valor às conquistas obtidas, fazendo valer o esforço 

empreendido. Um dos alunos pede para o mestre traçar parte de seu percurso e ele o faz com 

satisfação. Ao final, fala que deseja ver vários daqueles alunos em espaços de brincadeira 

produzindo o próprio trabalho, seja de maneira amadora ou profissional, mas perpetuando o 

folguedo de maneira proveitosa, de maneira brincante. 

Voltando ao relato do percurso de vida do mestre pedido pelo aluno, ele divide a viagem 

para Turin, na Itália, onde foi fazer oficinas de bonecos. Sobre o fato ele inicia dizendo: “isso 

é um castigo: o cara não sabe nem falar o português direito sair lá pra Turin, na Itália dar oficina 

de confecção de boneco. Mas foi maravilhoso! O boneco fala! O boneco fala italiano sem eu 

querer”. Isso mostra o que disse o mestre Saúba sobre a vida do boneco que vira gente, pois no 

boneco está posto o sentimento como extensão do próprio corpo.  

 
77 Mestre Saúba. Antônio Elias da Silva, conhecido como Mestre Saúba, nasceu em 1953, em Carpina, PE. Seu 

apelido faz referência a uma façanha: ainda jovem, ele conseguiu retirar um relógio de dentro de um formigueiro 

(em Pernambuco as formigas chamam-se saúbas). Mestre Saúba aprendeu a confeccionar bonecos de mamulengo 

na juventude. Entrevista concedida ao Roda de Conversa - Projeto Butija de Estórias no Brincando mamulengo – 

UFAC. Cidade de Igarassu – PE. Informações Museu Casa do Pontal – Arte Popular Brasileira. 

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/saúba.  

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/saúba
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Ele continua falando da importância de se estar junto e construir tudo com sentimento e 

não de maneira mecanizada porque nos momentos de queda, um segura o outro, “nem que seja 

pelo dedinho” e diz: “cada vez que a gente dá uma oficina dessa, a gente se renova”.  

No âmbito de um levantar o outro em momentos de dificuldade, o mestre também falou 

da importância de se trabalhar em família. Na dele, todos trabalham na brincadeira do 

mamulengo de alguma maneira, destacando a esposa e a filha. A primeira como bonequeira, e 

a filha, Cida, já apresentada no trabalho, como aquela que tem se encarregado de promover o 

trabalho dele e também de ser uma mamulengueira da geração feminina da brincadeira. Como 

diz, “é meu orgulho, além de minha mulher e dos outros filhos”. Na sequência de orgulho, o 

mestre faz referência a uma aluna antiga, presente na oficina e mostra o quanto ela se 

desenvolveu, desde o primeiro encontro, no boneco que criou: a cabra.  

 
Fig. 3.34. Aluna elogiada pelo mestre.  

Foto: Cynthia Schneider 

 

Como de costume, o assunto muda e o mestre se levanta e junto com alguns alunos 

começa o improviso do canto. Os instrumentos utilizados eram: um triângulo - com o mestre 

tocando, um pandeiro com pele – tocado por uma aluna e um par de cocos – tocado por um 

aluno. O mestre Zé Lopes inicia a performance dando a levada do triângulo e os alunos o 

acompanham. E se escuta do fundo da sala: “ha hai (como uma gargalhada de chamada). ôi ôi 

ôi ôi – no ritmo do triângulo”. E o mestre diz: “Vamo lá”... 
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Flor do Mamulengo 

Grupo - Mastruz com Leite 

 

Eu sou a flor do mamulengo 

Me apaixonei por um boneco. 

 

E ele neco de se apaixonar 

Neco de se apaixonar 

Neco de se apaixonar 

E ele neco 

 

Já estou com os nervos à flor do pano 

De desengano, vou ter um treco 

 

Se no teatro eu não te atar 

Boneco, eu juro, vou me esfarrapar 

Não tem sentido viver sem teu dengo 

Meu mamulengo. 

 

Cenas como essas reportam para um tipo de aprendizado que vai além do ato de ensinar. 

São momentos em que a manifestação popular obtém uma resposta quase de adoração pelo seu 

mentor. É um momento único, mágico que envolve todos de tal maneira que o grupo se torna 

parte integrante do evento, se torna o artista junto com o mestre artista, pois todo o conjunto 

impulsiona para uma experimentação de pertencimento. É uma forma de aprender que se 

expressa como uma forma de vida, modos e hábitos de relacionamento, pois se pergunta: não é 

isso a brincadeira do mamulengo? Sim, é isso. 

Ser participante de situações desse gênero é dizer que se deixou penetrar por um vasto 

rio de sensações, pois como disse Jorge Larrosa Bondía, “a experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (BONDÍA, 2002, 

p. 21). Uma característica da cultura popular é a natureza de chamar para dentro, chamar para 

si mesmo quando o momento não tivesse essa intenção. Esse modelo de aprendizagem é 

acurado, é vivo favorecendo o se perceber no outro.  
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Encerrando o trabalho, aproveitou para orientar a se fazer aquecimento muscular antes 

do manuseio com objetos cortantes para cortar os bonecos. Pode ser feito enquanto se caminha 

ou se faz outra coisa, mas o ideal é parar e observar como se está fazendo. O movimento 

constitui de abrir e fechar de mãos, como se estivesse apertando algo, semelhante o momento 

em que se toma injeção. Cerra-se o punho para a veia ser encontrada e logo que a veia é 

alcançada pela agulha, a mão é aberta. Segundo ele, é para fazer esse movimento de abrir e 

fechar as mãos várias vezes, pois é uma forma de se dar “sustânça”, tônus na musculatura. 

Dessa forma se alcançará uma forma de segurar a madeira com menos riscos de acidentes. 

Antes de encerrar a oficina, o mestre retomou o percurso do trabalho, lembrando a 

necessidade da escolha certa da madeira - o mulungu, as facas, furadeira (para fazer um buraco 

na base do pescoço do boneco, para colocar o dedo que segurará a cabeça) o espaço físico 

adequado, a concentração e por fim, o bom humor associado à responsabilidade do trabalho. A 

oficina foi de confeccionar uma cabeça de boneco, deixando para a finalização com pintura e 

colocação da roupa por conta do aluno. 

O trabalho executado pelo mestre foi guiado por um olhar sensível tanto para o objeto a 

ser trabalhado, o boneco, quanto para o grupo de alunos que ali estavam. A chamada para o 

zelo, para o brincar, para o estudo, para olhar o outro esteve presente em todos os momentos de 

trabalho. Da mesma forma a criticidade de se perceber a própria obra foi estimulada para que 

houvesse uma curadoria na própria produção. O propósito não era fazer o boneco mais bonito, 

pois segundo alguns, quanto mais feio for o boneco, melhor é, pois ele já entra em cena com 

todos dando risada sem o boneco ter falado nada.  

 

4. CONCLUSÃO  

“A morte quer me matar com toda calma e carinho...”, surge como uma forma de 

renascer para um novo mundo cercado de magia e novos mitos, que possivelmente surgirão no 

coração de cada um que se envolva na brincadeira.  

Iniciar essa pesquisa com o objetivo de investigar o processo de criação musical e 

registrar algumas músicas em partitura foi mais além do que era pensado. Saber sobre cultura, 

oralidade, canção, falas, brincadeiras, apresentou novas formas de poder pensar sobre o que foi 

vivido e visto até então. A investigação musical seguiu no aspecto basicamente rítmico e 

melódico, pois é o que a comunidade de Glória do Goitá desenvolve na atualidade – 

instrumentos musicais sem altura definida. Assim, para uma análise harmônica mais depurada, 

é necessário trilhar em outro caminho, em outro lugar, a partir de grupos que utilizam 

instrumentos harmônicos, o que fugiria ao propósito deste. Mesmo assim, nesse trabalho se 
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encontra pela primeira vez o registro de algumas canções e ritmos da brincadeira do mamulengo 

em partitura, para que futuramente, novos pesquisadores investiguem as possíveis mudanças 

ocorridas em relação ao que nessa pesquisa foi registrado.  

Pensando na trajetória da história do mamulengo no Brasil a partir da divulgação da 

brincadeira no Diário de Pernambuco, no dia 23 de dezembro de 1896, são mais de 100 anos, 

pelo menos, que marcam a caminhada de brincantes diversos em várias localidades. Interessante 

e necessário, é pensar que mesmo com a riqueza encontrada nessa e em outras manifestações 

populares, ainda é muito precário o incentivo para desenvolvimento e sustento dos brincantes. 

São gerações e gerações de pessoas no poder público que ainda não fizeram uma ação efetiva 

que perdurasse para tentar mudar a história desses brincantes.  

Nesse cenário, não se percebe que esse descaso afeta diretamente o que é mais 

importante: o ser humano. É ele que está sendo, de fato, desconsiderado e posto o de lado. São 

Ministérios diversos que sequer objetivam cumprir o próprio dever de dar suporte a quem de 

direito, fazendo com que se tenha uma vida digna. De maneira geral e em diferentes circuitos, 

a arte ainda é verificada como algo que não precisa de tanto investimento, e quando chegamos 

a manifestações mais locais, a dificuldade se torna maior. Com poder aquisitivo baixo, os 

brincantes do mamulengo, em sua maioria, retiram do próprio recurso o investimento para 

continuar a brincadeira seja em publicidade ou compra de material.  

Até hoje, os brincantes têm driblado com mestria a “calma e carinho” da morte que 

assola diariamente. A morte a ser “temida”, deveria ser aquela que é comum a todos, mas, no 

caso deles, é a morte de não poder contar com quem deveria para não ter o sonho morto antes 

mesmo de poder sonhar. É a morte de não ser encontrado no outro que, muitas vezes tão 

solidariamente se diz ser solidário e capaz para suprir a necessidade vigente. A fome é uma das 

maiores ameaças para o artista que sobrevive em recantos tão distantes dos centros mais 

abastados. É a fome de atenção, respeito e, muitas vezes, do próprio físico.  

A característica de se ter uma oralidade na aprendizagem da brincadeira, vai além da 

falta de alfabetização tão encontrada. A oralidade é um recurso natural de se manter os sentidos 

vivos, a percepção em alerta e o coração aberto para servir. Servir, tem se tornado uma 

particularidade distante para muitos, pois isso já não tem interessado tanto, afinal, o que se pode 

ganhar servindo a outro? Entretanto, para os brincantes, é servindo ao outro que se encontra a 

vida, pois o ato de servir é como o ato de amar: o amor aumenta cada vez que se divide e é essa 

riqueza maior. É essa a riqueza de sentar-se em uma roda de conversa, em uma casa de farinha 

e “tricotar” sobre o que se tem de melhor, sobre a própria vida tecida com a vida dos outros, 

com toda sorte de pluralidade, é assim também que surgem novas canções.  
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Com isso, não se minimizam ou mesmo se escondem lutas e disputas ferrenhas entre 

alguns brincantes em seus trabalhos. Ela existe, é forte e muitas vezes chega a situações 

extremas necessitando de um poder oficial maior para resolver a situação. Casos de disputas 

dentro e fora da própria família são muito comuns devido a ocasionais ciúmes. Mesmo assim, 

a brincadeira segue com seus encantos e desencantos por onde passa, guardando muitos outros 

mestres e bonequeiros com trabalhos para serem revelados e apreciados.  

Ainda no campo das dificuldades, vale citar as medidas emergenciais para o 

desenvolvimento da brincadeira do mamulengo, devido ao isolamento social causado pela 

pandemia do COVID-19.78 Esse isolamento tem apresentado um desafio aos mestres e amantes 

da brincadeira, em como proceder face à característica da mesma e a relação de cuidados com 

a pandemia. Alguns estão em experimentação de apresentação virtual, mas só o tempo 

anunciará como tudo irá acontecer, como irá se ajustar, não cabendo no espaço dessa pesquisa. 

Enquanto pesquisadora, cheguei à conclusão que a beleza, a criatividade, a diversão, a 

arte e a cultura da brincadeira do mamulengo vão além do que foi colocado nesse trabalho e em 

outros já existentes. Que tamanho poder possui uma pequena peça de madeira a ponto de 

encontrar exclusividade em tantas vidas, mudando-as e moldando-as como fez comigo. 

Observar os bonecos e conversar com os envolvidos nas brincadeiras, me proporcionou o 

transporte para diferentes tempos e situações, me tornando uma brincante temporária, para 

poder dizer que é necessário brincar e que é preciso ter coragem para fazê-lo. Precisamos de 

mais pessoas corajosas.  

Além da arte, pode-se encontrar na brincadeira do mamulengo territórios educacionais 

diversos como história do Brasil, desenvolvimento humano, literatura, por exemplo. Em tempos 

que a fala é sobre a complexidade humana, a composição da brincadeira apresenta estrutura 

para desenvolvimento de diferentes competências, como por exemplo, motora, musical, verbal, 

autogestão, autonomia, empatia e cooperação. São possibilidades para se pensar e abraçar em 

outro momento. 

Sim, a pergunta ressoa com frequência: como essas e outras canções são interpretadas 

em outros locais e com instrumentos harmônicos? Essa é uma nova etapa. Por enquanto o que 

fica é esse fazer musical alimentado por tantos afetos, que precisa ser explorado e regado para 

as gerações.  

Este trabalho, assim como o boneco, foi talhado como uma brincadeira que precisou de 

motivos, improvisos e percepção. A canção que trouxe o espírito do boneco para a obra precisou 

 
78 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia 

de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca.  

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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ser modificada muitas vezes, pois foi necessário olhar com olhos de outros, com olhos que 

enxergam diferente e melhoram o olhar de quem assim o deseja. Ele foi tecido e começou a ser 

manipulado abrindo espaço para uma nova passagem, uma nova loa, um novo improviso. 

Chegou a hora de se despedir da brincadeira porque em São Saruê já é noite e amanhã tudo 

pode acontecer, pois nessa terra, toda imaginação acontece, todo trabalho vira história, toda 

história vira mito e todo bicho vira gente.  

Essa apenas começou, mas devido às variantes, é preciso continuar em outro momento.  

Boa noite. Amanhã se ouvirá: “Olá minha gente! A partir de agora as portas de São 

Saruê estão abertas a qualquer um que consiga imaginar”. Mais uma história começa. 

 

 

Link de acesso aos vídeos que são partes integrantes da Tese 

https://drive.google.com/drive/folders/1oJ_zyH-j6lB2cKfJd8bEhHY5066qXoa9?usp=sharing 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oJ_zyH-j6lB2cKfJd8bEhHY5066qXoa9?usp=sharing
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