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Expressão Cultural selecionada: Mestre de Reisado – Antônio José 

 Filho de senhor Raimundo Mulato e dona Maria Luiza da Silva nasceu no Sítio 

Bento, Ubajara/CE, no dia 8 de junho de 1961. Antônio José da Silva Mulato viveu toda 

a sua infância e juventude na roça. Criado como índio, originado de sua mãe, gostava do 

contato com a natureza, brincando com animais, plantas, em riachos e açudes pertos de 

sua moradia. Hoje, casado e pai de cinco filhos, é um agricultor que planta para comer e 

o pouco que sobra vendo no comércio local para comprar outras necessidades para a 

família. Com a idade de 8 anos já acompanhava seu pai nas apresentações de reisado 

(pois seu pai também era mestre), pelas comunidades, assim como os seus filhos 

Fabiano de nove anos de idade que o acompanha, fazendo o papel do tapuia-índio e o 

Daniel de 13 anos que representa a burrinha. Mais tarde, tomando gosto pela tradição 

criou o grupo de reisado Zabumbá, nome dado para dar referência ao bumba-meu-boi, 

citado várias vezes durante as seqüências de partes cantadas e encenadas pelo grupo. 

Atualmente o grupo é composto por 20 pessoas, sendo: um velho, uma velha, oito 

caretas, um boi, um poeta, um magafarete, um índio, uma burrinha, duas damas, um 

sanfoneiro, um tocador de triângulo e um zabumbeiro.  

 O grupo é formado por uma mistura de raças como o índio, o negro e o branco, 

todas na sua cumplicidade, como agricultores, pedreiros, pintores, estudantes e outros. 

Tem no seu Mestre o senhor Antônio José da Silva Mulato, mais conhecido como 

Mestre Antônio José, a força e a vontade de não deixar que as tradições e a cultura 

popular se acabem. 

 O período em que esta cultura é mais fortalecida acontece na semana que 

antecede o Dia de Reis. As apresentações são feitas com passeatas pelas ruas, nos 

comércios, nas comunidades vizinhas e em casa, conforme são convidados. 

*Texto retirado do material enviado ao Selo Unicef 

**Pesquisador Rômulo, 16 anos. 

 


