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No alto de Olinda (PE), cidade reconhecida pela 
UNESCO como Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade, no ano de 1994, foi fundado o Museu 
do Mamulengo - Espaço Tiridá. Foi o primeiro museu 
na América Latina criado para exposição e preservação 
do teatro de bonecos popular.

A ideia de criação do museu partiu do Mamulengo 
Só-Riso, grupo de teatro de bonecos formado pelos 
artistas Fernando Augusto Gonçalves Santos, Nilson de 
Moura (1948 – 1994) e Luís Maurício Carvalheira (1945 
– 2002). A iniciativa da criação de um museu, vindo de 
um grupo de atores, e não de órgãos públicos como 
era de se esperar, encontra explicação na trajetória 
do grupo: os integrantes do Mamulengo Só-Riso 
eram oriundos do Teatroneco, coletivo de teatro 
de bonecos do Centro Educativo de Comunicação 
Social do Nordeste (CECOSNE), entidade sediada em 
Recife (PE), que a partir do final da década de 1960 
iniciou ações voltadas para a pesquisa e prática do 
teatro de bonecos popular do Nordeste, seguindo 
os caminhos abertos pelo pesquisador, dramaturgo 
e diretor Hermilo Borba Filho (1917 – 1976), autor 
do clássico Fisionomia e espírito do mamulengo, que 
também atuou junto àquela instituição.

Tendo formado, em 1975, seu próprio grupo de 
teatro de bonecos, conhecedor da relevância dessa 
forma de arte como manifestação da cultura popular 
do Nordeste e consciente da necessidade de resguardá-
la e propagá-la, Fernando Augusto e seu grupo 
prosseguiu na pesquisa em torno do mamulengo e 
no contato com os artistas populares fazedores dessa 

arte. Aos poucos, e por quase duas décadas, eles foram 
adquirindo pequenas coleções de mamulengueiros 
falecidos, quando as famílias queriam se desfazer 
dos bonecos, ou quando as peças “estavam ao longo 
dos anos sendo vendidas pelos antiquários como 
objetos de decoração.” Bonecos importantíssimos, 
explicaria Fernando Augusto, caracterizando o acervo 
constituído como “o testemunho de cinquenta a 
sessenta anos de trabalho de cada bonequeiro, ou 
seja, a maior e mais importante coleção de bonecos 
populares das Américas” (FERRAZ, 2011, p. 94-95). 

Assim foram se formando as coleções, com 
material pertencente aos mais importantes mestres 
mamulengueiros do Nordeste, que viriam a constituir 
a porção inicial do acervo do Museu do Mamulengo. 
Eram 960 peças. Desse total, 640 foram compradas 
ao Mamulengo Só-Riso pela Fundação Joaquim 
Nabuco (FUNDAJ) e doadas ao Museu do Mamulengo 
quando da sua inauguração, e 320 peças foram 
doadas pelo grupo Mamulengo Só-Riso ao Museu.

Há muito que se ver no museu. Desde a coleção de 
mestres anônimos datada do século XIX, às coleções 
de diversos mestres do século XX e XXI, como Luiz da 
Serra, Solón (1920 – 1987), Pedro Rosa, Bate-Queixo, 
Saúba, Manoel Amendoim, Zé da Burra, Zé Lopes 
(1950 – 1920), Zé de Vina (1940 – 2021) e Januário de 
Oliveira (1920 – 1977), mais conhecido como Mestre 
Ginu, cujo personagem principal das suas brincadeiras, 
o Professor Tiridá, dá nome ao espaço.

O museu foi criado mediante o esforço conjugado 
do Instituto Nacional de Artes Cênicas (INACEN), 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (FUNDARPE) e Prefeitura de Olinda. As 
más condições do seu edifício original, situado à Rua 
do Amparo, n.º 59, na parte antiga da cidade, que 
após alguns anos apresentou fissuras na sua estrutura, 
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Bonecos do acervo do Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá. Olinda (PE). Foto Izabel Concessa.

forçou a mudança para preservar a segurança do 
acervo. Assim, a partir de 2006, sua sede mudou para 
o n.º 344 da Rua de São Bento, Varadouro, na parte 
alta do sítio histórico da cidade. Em 2018, a prefeitura 
resolveu transferir o museu para o recém-inaugurado 
Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, construção 
do século XVII, onde funcionou a primeira Casa da 
Alfândega de Pernambuco.

Mas em 2020 veio a pandemia. E para atender 
às medidas de segurança sanitária, que levou, pouco 
a pouco, às medidas de isolamento social e ao 
fechamento das portas das instituições, a presença das 
pessoas no museu foi drasticamente limitada. Museus 
vivem da presença dos visitantes, sejam esses públicos 
de exposições, espetáculos e oficinas, assim como de 
pesquisadores que podem partir da documentação 
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oficinas curtas para crianças, sendo uma de 
confecção de bonecos com materiais recicláveis e 
outra, intitulada “Carimbos Divertidos”, ensinando a 
confeccionar carimbos com representação de figuras 
do mamulengo. Suas ações também tiveram em 
mira aproximar os mamulengueiros do museu e do 
público. Isso ocorreu quando se convidou o cordelista 
e bonequeiro Davi Teixeira para participar de uma 
live no mês de agosto de 2020, nas comemorações 
do Dia Internacional do Folclore, prestando uma 
homenagem ao mamulengueiro Zé Lopes (1950 – 
2020), falecido naquele ano. Uma forma divertida 

guardada na instituição e dos testemunhos materiais, 
bonecos e objetos, para auxiliar na preservação da 
memória do mamulengo, e tudo isso foi suspenso 
com a pandemia.

O museu fechou as portas, mas se esforçou para 
se conservar próximo de seus visitantes, buscando 
alternativas em atividades virtuais. A comunicação 
com o público manteve-se, principalmente, por 
meio do instagram do museu, que veiculou lives 
e oficinas curtas. Em maio de 2020, por exemplo, 
durante as comemorações do dia Internacional 
dos Museus, foram oferecidas virtualmente duas 

Mercado Eufrásio Barbosa. Centro Cultural que abriga o Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá. Olinda (PE). Foto: Izabel Concessa.
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Vista interna do Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá. Olinda (PE). Foto Izabel Concessa.

encontrada para se comunicar com o público tem 
sido a TV Mamulengo. Consiste, essa inciativa, em 
uma caixa colorida, recoberta por chita, tecido popular 
que tradicionalmente veste os bonecos e as tendas, 
aberta na frente imitando a tela de TV e com um 
microfone à disposição dos visitantes para que eles 
tirem fotos e gravem vídeos. O museu tem feito uso da 
TV Mamulengo, doada por Davi Teixeira, para produzir 
vídeos curtos com depoimento de visitantes ilustres e 
enviar recados para o público. Ao final das atividades, 
sempre um lembrete e um convite aos assistentes: 

“E quando tudo isso acabar a gente espera vocês 
no Museu do Mamulengo para conhecer todas as 
histórias do museu e dos mestres.” A organização de 
eventos incluía lives com palestras curtas - mesmo 
que não exatamente sobre mamulengo - com 
assuntos referentes a museus e sobre o momento 
da pandemia, tendo sido iniciativas adotadas para 
movimentar o público em torno do museu.

Em agosto de 2020, o museu reforçava seu 
compromisso com o público anunciando no instagram: 
“estamos a todo o vapor com atividades lúdicas 



Caixas de isopor utilizadas para guardar e conservar parte do acervo do Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá. Olinda (PE). Foto Izabel Concessa.

virtuais” e naquele mesmo mês lançou o primeiro 
volume da Cartilha encantada, procurando atrair os 
pais e as escolas, seu público fiel, a solicitar a cartilha 
através do e-mail do museu. Mais uma estratégia 
bem-sucedida para manter o público próximo. Os 
pedidos da cartilha continuam sendo feitos em 
grande quantidade. A publicação foi produzida a 
partir do material do acervo físico do museu, tratando, 
esse primeiro volume, da atividade do cangaço e das 
carpideiras. Outra atividade destinada às crianças 

na pandemia, entregue aos visitantes e enviada 
por e-mail, é “Mamulengos para colorir”: desenhos 
de personagens do mamulengo, pertencentes ao 
acervo, enviados com o nome do boneco e do mestre 
com a sugestão: “use sua criatividade e faça a sua 
versão dos nossos mamulengos.” A própria situação 
provocada pela pandemia suscitou uma atividade 
de reflexão quando, em 2021, na comemoração da 
10ª Semana dos Museus, cujo tema era justamente 
“O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”, o 
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jornalista e professor Gabriel Marquim palestrou 
sobre “Como a arte pode ser um vínculo em tempos 
de distanciamento físico e a solidão na pandemia”. O 
antropólogo Marjones Pinheiro falou sobre “Morte e 
memória”. Promoveram-se, também, debates com a 
equipe do IPHAN a respeito do patrimônio imaterial 
e sobre a salvaguarda do mamulengo.  

Em 2021, obedecendo a todos os protocolos de 
segurança sanitária, o museu abriu ao público, por 
um dia, a Exposição de Carnaval, recebendo trinta e 
nove visitantes. A partir de 23 de junho o museu foi 
reaberto fisicamente ao público nos horários normais. 
Dos quatro museus de Olinda, o Museu do Mamulengo 
é o mais visitado. Apesar da queda no número de 
visitantes devido à pandemia, foram recebidos 
233 visitantes em julho e, em agosto, 191 visitantes 
brasileiros e 11 estrangeiros (Relatório 2021). Mas por 
trás de tudo isso a preocupação mais importante, com 
o museu fechado, foi a manutenção e segurança do 
acervo, guardado em um prédio antigo que apesar de 
totalmente reformado, requer todos aqueles cuidados 
devido aos problemas próprios de uma edificação 
antiga. As paredes do Centro Cultural, por exemplo, 
apresentam umidade e, quando chove intensamente, 
verte água por baixo das portas adentrando alguns 
metros nas salas de exposição. Por isso a diretoria do 
museu montou a exposição fazendo um recuo para 
evitar eventuais danos às peças. Durante a pandemia, 
atenção especial foi dada à higienização e manutenção 
do acervo, visando não apenas as peças expostas 
como as peças da reserva técnica. Esse trabalho foi 
realizado frequentemente, por toda a sua equipe, 
enquanto o museu se encontrava fechado. 

O espaço atual destinado à exposição das peças 
é menor que o existente no casarão que abrigava o 
acervo anteriormente. O espaço para a reserva técnica, 
em contrapartida, que na casa anterior era bem 
pequeno, tem dimensões maiores. Uma das providências 
para se manter o acervo da reserva mais bem 
acondicionado foi o uso de caixas grandes de isopor 
para guardar as peças, em substituição as caixas de 
madeira, mais propensas ao mofo e ao ataque de 
pragas. No entanto, as caixas de isopor fechadas e sem 
aberturas ainda não permitem uma ventilação adequada 
das peças. O museu também encontra dificuldades 
quanto às verbas disponíveis para o enfrentamento 
dos problemas e o empreendimento de certas 
atividades. Atualmente seu acervo encontra-se totalmente 

fotografado, mas o trabalho foi um “presente” da 
fotógrafa profissional Valéria Gomes. Segundo o seu 
diretor, Luciano Borges Souza, o conjunto total do acervo 
conta hoje com 1.800 bonecos. De três em três meses 
se renova a exposição com substituição das peças 
expostas por peças da reserva, de modo que os 
visitantes sejam estimulados a virem visitá-lo novamente. 
Nos intervalos entre cada uma dessas exposições, tem-
se um cuidado redobrado com a conferência das 
peças, ressalta Luciano, porque na sua gestão foi 
detectado o desaparecimento de peças do acervo 
(SOUZA, 2021b).

Ressalte-se, por fim, que a pandemia tem sido um 
desafio para os museus, tanto no sentido de não se 
permitir que os museus caiam no esquecimento, como 
de manter a segurança da parte material do Bem. Esse 
desafio é constante e deve constituir uma preocupação 
de todas as épocas. No entanto, o Museu do Mamulengo 
conta hoje com apenas quatro funcionários, incluindo 
o seu diretor, e alguns estagiários, buscando dar conta 
da missão de conservar e fortalecer a memória coletiva 
de um povo. Assim conclui o diretor: “Sou muito 
esperançoso e, mesmo com todo o caos, entendo 
que crescemos muito. Todos tivemos de nos adaptar 
e aprender muito. Então, considero positivamente os 
desafios enfrentados.” (SOUZA, 2021a). 
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