apresenta

M e m ó r ia s d e u m m a m u l e n g o via ja n te
Apresentação
O grupo de Cultura Popular pé-de-chinelo mostra as danças populares brasileiras
num espetáculo com manipulação de bonecos e demonstração das manifestações pelos
dançarinos do grupo.
Na apresentação, um mamulengo viajante partilha com sua companheira Nega
Maluca e a platéia as aventuras que viveu em viagens que fez pelo Brasil e fala de seu
encantamento com tudo que aprendeu com o povo brasileiro. Esse será nosso argumento
para mostrar um pouco das danças e histórias que temos aprendido. A cada dança citada, os
dançarinos fazem intervenções para demonstrar os movimentos e interagem com o público,
a fim de transmitirem um pouco de cada manifestação folclórica mencionada.

Mamulengo
Esse boneco usado em representações teatrais populares tem origem na Antigüidade.
Ouve-se falar no mamulengo na Índia, no Egito a na Grécia Antiga e, na Idade Média,
houve uma grande popularização da brincadeira teatral, porque a Igreja passou a valer-se
desse recurso para divulgar a doutrina católica. Muito provavelmente, foi o propósito
religioso que trouxe a cultura do fantoche para o Brasil também e foi em Pernambuco que
mais se difundiu.
Entendemos que a finalidade pedagógica do boneco é facilmente alcançada, pois
trata-se de uma brincadeira que transmite um grande encantamento, o que é muito propício
para a transmissão de valores às crianças.
Elenco:
A encenação, de 60 minutos de duração, terá música ao vivo, no que contamos com
a colaboração de cantores e percussionistas importantes para a nossa cultura. Veja o elenco
abaixo:
Mamulengo Viajante – Cassiano Gomes e Bruno Lima
Nega Maluca – Vanusa Maria de Melo e Íris Desirée
Tia Maria - Vanessa Soares

Dançarinos:
Bárbara Larissa
Cristhiane Madureira
Lidiane Madureira
Ìris Desirée
Vanessa Soares
Bárbara Larissa
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Darlene Santos

Bruno Lima
Cassiano Gomes
Jorge Adolfo
Dário Firmino
Marcos de Mattos

Músicos:
Percussionistas:
Cantores:
Marcello Mattos
Anderson Vilmar
Natan Gustavo
Lucio Oliveira

Lucio Sanfilippo
Luiza Marmello
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