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verba permanente de nenhuma instituição pública 
ou privada; seu fundo financeiro se dá exclusivamente 
a partir da captação de recursos via editais e da 
arrecadação das vendas realizadas pela Associação, 
que é a gestora do Museu. Esta é uma organização 
privada e sem fins lucrativos, composta por cerca de 
25 pessoas, dentre elas mestres, mamulengueiros, 
bonequeiros, artesãos e colaboradores acadêmicos. 
Entre os serviços oferecidos pelo Museu, destacam-
se a visita guiada, o espetáculo de mamulengo e as 
oficinas, além da comercialização dos artesanatos 
confeccionados pelos integrantes da Associação. 
No espaço, também há seis grupos de mamulengo, 
com destaque para o “Nova Geração”, da própria 
Associação; o Mamulengo “Flor do Mulungu”, 
formado somente por mulheres e liderado pela Mestra 
Titinha, todas membros da Associação; o acervo do 
Mamulengo “Riso do Povo”, doado ao Museu pelo 
Mestre Zé de Vina (1941 – 2021), pouco antes de 
falecer; e, recentemente, foi criado o Mamulengo 
“Risadinha”, o primeiro grupo infantil de mamulengo, 
composto por jovens entre 11 e 17 anos. 

A arte do mamulengo e suas alternativas profissionais

As últimas gestões da Associação solidificaram 
o processo de institucionalização das práticas e 
parcerias. Com esta ação, a Associação e o Museu 
passaram a frequentar festivais fora do estado e a 
exportar bonecos para outros municípios, estados 
e até para outros países, tornando-se presente em 
feiras de artesanato e festivais culturais. Outras 
ações também foram desdobradas, como a inscrição 
no Cadastro Nacional de Museus - CNM, do 
Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, inventário 
museológico do acervo, programação para registro 
jurídico de criação do museu2, construção do plano 

Contextualizando o Museu e os artesãos 

A Associação Cultural dos Mamulengueiros e 
Artesãos de Glória do Goitá – ACMAGG e o Museu 
do Mamulengo de Glória do Goitá – MMGG foram 
fundados em maio de 2003, no município de Glória 
do Goitá, Zona da Mata Sul do estado de Pernambuco 
— cerca de 60 km de Recife. A concepção da 
ACMAGG foi idealizada por um conjunto de atores 
composto por políticos, professores e detentores da 
manifestação cultural, após a realização do projeto 
Mamulengo: Boneco Brasileiro, realizado em 2000, 
em parceria com o Programa Artesanato Solidário – 
ARTESOL, financiado pelo Banco Mundial. O projeto 
teve o objetivo de criar o Centro de Revitalização 
do Mamulengo Pernambucano e transformar 
Glória do Goitá e Olinda em dois grandes polos de 
produção de bonecos e de mamulengueiros. Assim 
como muitos museus, o MMGG foi criado a partir 
de uma “intuição museológica”, fenômeno no qual 
os grupos sentem a necessidade de salvaguardar e 
comunicar determinado patrimônio. Ao conceberem 
a Associação, os detentores construíram um espaço 
museal e realizaram o processo de musealização — 
preservando e expondo os bonecos de Mamulengo.

O MMGG e a ACAMGG estão sediados em prédio 
público municipal. É importante enfatizar que o 
Museu tem gestão independente e não angaria 



Fachada do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá (2021). Foto: Paulo Matos.

museológico3; e diálogos próximos com órgãos 
encarregados pela salvaguarda do patrimônio cultural.

O grupo também se especializou na captação 
de recursos via editais públicos e privados. Com 
esse movimento, contemplou prêmios, como o 
Prêmio de Culturas Populares – 100 anos de Frevo, 
Mestre Duda, do Ministério da Cultura, em 2007, e o 
Programa de Promoção do Artesanato de Tradição 
Cultural - Promoart, em 2009, que destinou recurso 
para a reforma da edificação e montagem da atual 
narrativa expográfica. Ainda em 2021, a Associação, 
a Mestra Titinha, o Mestre Bila e o Mestre Bel foram 
contemplados pela Lei Aldir Blanc de Emergência 
Cultural de Pernambuco (Lei Federal nº 14.017/2020), 
totalizando quatro prêmios. 

Dentre os muitos projetos de captação de recurso 
já executados, destacam-se dois agraciados pelo 6° 

Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho (Secretaria de 
Cultura de Pernambuco – Secult-PE – Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - 
Fundarpe), ambos com incentivo da Fundarpe. O 
Projeto Mais Mamulengo e Menos Barbie, coordenado 
pela Mestra Titinha, ficou em primeiro lugar na 
categoria Formação; já o Inventariando o Patrimônio: 
Criação, Organização e Difusão do Acervo Etnográfico 
Permanente e Documental do Museu do Mamulengo 
de Glória do Goitá, coordenado pelo autor deste 
texto, ficou em primeiro lugar na categoria Acervos 
Documentais e Memória Cultural.

Em 2019, o Museu recebeu cerca de quatro mil 
visitantes — uma quantidade considerável em se 
tratando de um espaço no interior do estado. Com 
a pandemia, assim como todos os museus do país, 
o MMGG passou vários meses fechado e cercado 
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Confecção de Iansãs por Mestre Bila (2021). Foto: Pablo Dantas.

de incertezas sobre o futuro — o que seria de um 
espaço dedicado à difusão de um bem cultural 
com a impossibilidade de se comunicar? As redes 
sociais se tornaram uma ferramenta imprescindível 
para o desenvolvimento das atividades. Nelas, 
foram ofertados espetáculos, oficinas, lives, sorteios 
e, o mais importante, a proximidade com o público 
foi reestabelecida e fortificada. Hoje, o processo de 
musealização4 do MMGG perpassa, necessariamente, 
pelas mídias digitais. No universo digital, foi possível 
também a criação do “Feirão do Mamulengo”, que, 
em 2021, realizou sua segunda edição. A concepção 
do Feirão foi idealizada para substituir a participação 
na Feira Internacional de Artesanato de Pernambuco 
- FENEARTE (organizada pelo Governo do Estado), 
durante o período pandêmico. Mas, diante do sucesso, 
foi integrado como um evento permanente na agenda 
anual.

Essas são algumas das estratégias construídas 
pelos integrantes da ACMAGG e do MMGG nos últimos 
anos. As alternativas visam garantir que as ações 
administrativas, técnicas, políticas e, em especial, 
financeiras sejam sistematizadas pela instituição. É 
por meio deste planejamento que está sendo possível 
definir as prioridades, metas, os indicadores e sinalizar 
os caminhos imperativos para a plena gestão, como 
também acompanhar as atividades e avaliá-las. 
Essa gestão institucionalizada tem fomentado, nos 
associados, uma maior desenvoltura no chamado 
empreendedorismo cultural, garantindo a manutenção 
e ampliação do ciclo financeiro para os artesãos. 

Autogestão e protagonismo: quando a relação é 
simétrica

Apesar dos patrimônios culturais serem parte 
fundamental da memória coletiva e símbolo de 
identificação, alguns grupos ou atores não se 
reconhecem e nem se sentem representadas por esses 
bens. Bezerra de Almeida (2003) alega que o principal 
motivo não é a falta de conhecimento, muito menos 
a negação da população sobre suas raízes e origens. 
O problema está “na forma como se reconhece e, 
por consequência, se reconhece a/na história da 
nação” (BEZERRA DE ALMEIDA, 2003, p. 285). Embora 
as comunidades necessitem da consciência do 
que significa o patrimônio na construção das suas 
identidades, é possível “dizer, então, que não somos um 
povo sem memória, mas um povo que não participa 
ativamente da construção de sua memória e, por essa 
razão, não se identifica com o patrimônio cultural de 
forma ampla” (BEZERRA DE ALMEIDA, 2003, p. 286). O 
poder dominante, de acordo com o autor, manipula 
o passado, impondo memórias e histórias das quais 
não participamos e, logo, não nos identificamos.

Geralmente, não há ressonância sobre patrimônios 
que são construídos por “outros”, sem a colaboração 
dos agentes locais. Esse trabalho só se realiza em 
conjunto, como troca, desde sua concepção, e não 
somente quando as informações são transformadas 
em conhecimentos e os grupos são convidados a 
se apropriar. É inútil, nesse sentido, construir um 
conhecimento compartilhado que possa ser acessado 
por todos, edificado a partir de uma linguagem 
simples, acessível à população comum. Com efeito, 
a inacessibilidade é menos pela falta de instrução 
do que por envolvimento. As bases patrimoniais 
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devem funcionar como uma conquista de todos, 
não somente encastelada pelas teorias acadêmicas. 
À vista disso, as comunidades passam de simples 
beneficiárias (passivas) a agentes ativas nos processos 
de interpretação e gestão desse patrimônio (VERDE, 
2015). Além de contribuir para o processo de 
fortalecimento da identidade e cidadania, colabora 
para o desenvolvimento socioeconômico e para a 
democratização das políticas públicas do patrimônio. 

Durante a inserção do autor deste texto na ACMAGG 
e no MMGG, de maneira efetiva há cerca de quatro anos, 

foi exposta pelos brincantes e gestores a necessidade 
cotidiana de instrumentalizar seus saberes e práticas 
direcionados para a administração da instituição. A 
partir de uma intenção advinda desses próprios atores, 
percebeu-se que um conjunto de práticas podiam ser 
substanciadas para a melhor organização, manutenção e 
gestão. A convergência entre os saberes dos detentores 
e dos profissionais acadêmicos possibilitou a maior 
fruição da manifestação cultural e o compartilhamento 
de conhecimento sobre processos de planejamento 
museológico. A colaboração permanente desses 

Circuito expográfico do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá ( 2021). Foto: Willy Vila Nova.
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Confecção de Diabos por Mestre Bel (2021). 
Foto:  Pablo Dantas. 



integrantes se faz imprescindível não só pela extrema 
importância da simples participação5, mas pela 
integralização desses praticantes durante a concepção 
e execução das ações e práticas, para que possam 
dar continuidade em atuações futuras de forma mais 
autônoma, favorecendo sua soberania e independência. 
O compartilhamento das decisões permite o 
desenvolvimento de métodos mais sintonizados com 
as necessidades da instituição. 

Portanto, no caso analisado, a elaboração dessa 
transição da “informalidade” à institucionalização 
é regulada a partir da colaboração direta dos 
integrantes da instituição, presentes em todas as 
atividades e ações arroladas. Ou seja, com o agenciamento 
garantido, os atores podem tomar a liderança de forma 
compartilhada e sugerir direções sobre o que está 
sendo tratado, tornando-os ativos no processo. Soma-
se a esses fatores de apoio as condições sociais e 
materiais dos saberes dos grupos e de sua organização 
comunitária, a difusão e democratização desses bens 
para a população e a valorização da cultura popular 
pernambucana. Nesse sentido, a importância da 
ACMAGG e do MMGG em relação a essa manifestação 
cultural específica pode tornar essa experiência 
singular um modelo e estímulo para que outros 
grupos planejem estrategicamente a salvaguarda e 
comunicação de suas expressões artísticas e culturais 
por meio da autogestão.

NOTAS

2 A juricidade não é uma condição sine qua non para 
existência concreta de museu enquanto instituição. 
As legislações nacional e internacional museais não 
definem a instituição museu através de sua base jurídica, 
mas a partir de suas práticas. O MMGG acessa essa 
dimensão burocrática por visionar maiores contribuições 
políticas e financeiras.

3 Ferramenta de gestão estratégica para museus, por 
meio do qual a instituição identifica sua realidade, 
reflete sobre sua vocação e elabora ou sistematiza sua 
missão, visão e valores, além de perceber e delimitar os 
pontos fortes e as fraquezas.

4 Musealização é utilizada aqui como um “[...] ato social 
de construção de valores e transformação de realidades 
por meio da comunicação museológica” (BRULON 
SOARES, 2018, p. 190), por meio da salvaguarda, 
pesquisa e difusão.

5 A dimensão participativa é entendida como forma 
básica de colaboração, no entanto o participante não 
detém poder de liderar ou direcionar aquilo com que 
trabalha. Já com a colaboração, o agente pode tomar 
a liderança de forma compartilhada e sugerir direções 
sobre o que está sendo tratado, ou seja, é um ator ativo 
no processo (FERREIRA, 2020).
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