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RESUMO: O artigo apresenta ao leitor um recorte de parte do processo vivenciado pela autora e criadora dos 

parangotíteres. Foca no depois da criação heteróclita do boneco, da matéria plástica inanimada revelada em seu 

processo de pesquisa no campo expandido do teatro de formas animadas, revela o percurso de como foi conceituar 

a forma que já nascia referenciada de signos.  

 

ABSTRACT: This article presents to the reader a part of the process experienced by the author and creator of the 

parangotíteres. It focuses on the after heteroclitic creation of the puppet, the inanimate plastic material revealed in 

her research process in the expanded field of animated forms theater, reveals the path of how it was to conceptualize 

the already referenced form of signs. 

 

No 1º Encontro Poéticas do Inanimado realizado pelo Instituto de Artes da UNESP em 

Agosto de 2019, os parangotíteres participaram da programação em dois momentos: dentro das 

oficinas e na apresentação de trabalhos (tertúlias) em ambos os espaços a pesquisadora/artista 

procurou ressaltar o conceito da forma apresentada, diferenciar os signos que habita a matéria: 

O estandarte da porta-bandeira, os parangolés do artista Hélio Oiticica e o teatro de formas 

animadas em uma mescla de técnicas. Mais que apresentar a criação era necessário à 

compressão do processo percorrido para se chegará tal matéria, sobretudo era importante a 

atenção para os desdobramentos da pesquisa e a potencialidade da forma que unido a um 

embasamento teórico dá ao títere parangolé seu conceito. 

Portanto este artigo não deixa de ser também relato da participação dos parangotíteres 

dentro do 1º Encontro Poéticas do Inanimado e de como se deu a troca de experiência com os 

participantes da oficina e do grupo Poética (apresentação de trabalhos).  Durante as três horas 

de oficina foi possível explicar o processo percorrido para chegar a forma visual e estética dos 

parangotíteres, assim como apresentar imagens do percurso que a obra/boneco passou para a 

pesquisadora unisse elementos e acontecimentos para escrever sobre sua criação. Os 

participantes puderam perceber que apesar dos parangotíteres serem criados sobre conceitos 

artísticos já existentes,  mas ele outra coisa, algo novo que transita sobre algo já realizado e 

estruturado artisticamente, portanto a escrita de o que se é em realidade, também é um processo 

que ocorre a partir  da prática com a forma criada. 
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Materialmente pode-se se dizer que os parangotíteres são:  um boneco, criado por uma 

artista pesquisadora carioca, matéria pura, boneco que podemos vestir colocar nossos braços, 

são inspirados livremente nos parangolés de Hélio Oiticica e nos estandartes que os porta-

bandeiras carregam em sua passagem pela avenida. São feitos com refugos de diferentes 

tecidos, podendo a roupa ser de diferentes texturas, estampas e cores, dentro uma base 25 cm 

de madeira roliça donde na ponta tem uma cabeça feita com jornal e fita crepe, toda a estrutura 

se une na ponta onde está a cabeça que é colada com cola quente. O acabamento é dado com 

uma única fita de cetim O boneco possui bem próximo à cabeça uma abertura onde o 

manipulador/participante pode colocar a mão e segurar no bastão que faz da escultura uma 

bandeira/boneco/parangolés. Só há duas regras para interagir com os Parangotíteres: Não deixá-

los cair no chão, e se permitir a ouvir sua música interna, seu ritmo interno, seu som, seu pulsar, 

não há música eletrônica nem nenhum tipo de som acústico para  embalar o ritmar o movimento 

daqueles que estão no jogo com os  bonecos, o que se pretende é que manipule/dance com os 

parangotíteres cada pessoa em seu modo, em sua cadência própria, que cada um se deixar estar 

ao seu som durante sua interação com esta forma inusitada de boneco. 

Os paragotíteres são em suma a união do estandarte do porta-bandeira com os 

parangolés de Hélio Oiticica e o teatro de animação. Com esta forma foi/é possível trabalhar a 

arte contemporânea inserida dentro da cultura popular ou vice-versa e darmos o foco ao teatro 

de animação que dialoga com as duas correntes, unido em um único corpo e expandido o 

entendimento de teatro de bonecos/formas animadas ao mesmo tempo que ampliamos o campo 

das artes ao colocar o boneco diretamente conectado a ele em duas correntes: cultura popular e  

arte contemporânea. 

Oficina na UNESP 

Mais que dar uma “receita de bolo” de como fazer um parangotíteres a proposta da 

oficina era dialogar com os participantes sobre os três pontos que cruzam e dão base a forma 

animada: Cultura popular, arte contemporânea e teatro de formas animadas no campo 

expandido, subsequente conversar sobre, o corpo em cena, a manipulação, a dança e o vestir 

um personagem já personificado  Houve uma conversa consistente onde foi travado um sincero 

diálogo, onde foram levantada questões , principalmente  sobre  o “vestir” o personagem, 

literalmente o jogar em cena com o tecido que é corpo/bandera e parangolé. Outras perguntas 

como a falta de um rosto definido para o títeres proposto. O vestir houve a explicação que está 

relacionado diretamente ao encontro do corpo do  manipulador/construtor/participante com a 
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matéria e deve ocorrer em um fluxo orgânico, fruir da cena, da dança. Sobre a figura ter um 

rosto a resposta é bem simples, não há o menor objetivo nesta pesquisa em definir gênero ou 

espécie, o títere/boneco é o que o manipulador quiser que seja em seu manipular, bicho ou 

pessoa, mulher, homem ou não binário o que importa é o estar com a forma e atuar com ela ou 

dançar com ela. 

Desde o primeiro “estandarte”, que funciona como ato de carregar (pelo espectador) 

ou dançar, já aparece visível a relação da dança com o desenvolvimento estrutural 

dessas obras da “manifestação da cor no espaço ambiental”. Toda a unidade estrutural 

dessas obras está baseada na estrutura-ação que é aqui fundamental: o “ato” do 

espectador ao carregar a obra, ou dançar, ou correr, revela a totalidade expressiva da 

mesma na sua estrutura: a estrutura atinge aí o máximo de ação própria no sentido do 

“ato expressivo”. A ação é a pura manifestação expressiva da obra. (OITICICA, 1986, 

p.70)88 

 

 

O processo ao qual a pesquisa com os parangotíteres passou foi construído a partir da 

percepção, da prática (no sentido de manuseio de materiais) e da intuição para depois surgir a 

conceituação, assim o encontro não programado com o artista Hélio Oiticica e a sua obra 

Parangolés fez surgir a descoberta da “forma”89 o trabalho foi do sensível para o inteligível. 

Surge, aqui, algo que se aproxima do conceito de bricolagem90 utilizado pelo antropólogo 

francês Claude Lévi-Strauss na obra “O pensamento selvagem”, o termo designava um modo 

específico de pensar, chamado pelo autor de “pensamento mágico”. Muito resumidamente 

poderia dizer que, no campo das artes, bricolagem é a operação de ressignificação de uma obra 

artística; o bricoleur91 opera através dos signos, semelhanças “pontes” que são criadas entre 

uma obra e outra, uma nova obra surge e depois que ela existe materialmente é que se conceitua 

o que foi realizado, os parangotíteres portanto partem do sensível para o inteligível. 

 
88 Apud. Madeira, Maria O teatro de Animação na cena expandida:  O boneco em suas relações e variantes na 

cena teatral e na arte contemporânea 

89
 Parangotíteres 

90
 O termo bricolagem no âmbito da antropologia aparece nos estudos do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss 

que adotou o termo para se referir a culturas ou aspectos de distintas culturas que se misturam e dão origem a um 

novo padrão cultural. Na obra O Pensamento Selvagem do autor  apura a  definição do bricoleur. 

91
 O bricoleur é o que executa um trabalho usando meios e expedientes que denunciam a ausência de um plano 

preconcebido e se afastam dos processos e normas adotados pela técnica. Caracteriza-o especialmente o fato de 

operar com materiais fragmentários já elaborados, ao contrário, por exemplo, do engenheiro que, para dar execução 

ao seu trabalho, necessita da matéria-prima. (Nota de Almir de Oliveira Aguiar e M. Celeste da Costa e Souza, 

tradutores da 1.a edição pela Ed. Nacional.) Nota de rodapé em O pensamento Selvagem, Pág 32, Edt Papirus, 8ª 

edição, 2008, São Paulo. 



145 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

 

 

A criação dos Parangotíteres pelos participantes da oficina 

 

Foto Maria Madeira / Oficina UNESP 

A construção de um parangotíteres é simples e não leva mais de quinze minutos 

quando se tem todo material necessário para confecção preparado e a mão ( madeira roliça 

cortada em 20cm, tecidos, fita crepe, cola quente e tesoura); não houve nenhuma dificuldade 

dos participantes em confeccionar seus próprios bonecos-Parangotíteres. O grande momento 

foi sem dúvida o se pôr a prova em cena com sua criação, foi possível então perceber a variação 

de ritmo, formas e maneiras de estar e se relacionar o boneco e o experimento de  diferentes 

técnicas dentro do teatro do teatro de animação, o que é importante destacar neste artigo, pois 

a mesmo tempo que o parangotíteres reúne em si diferentes signos e significado e campos o 

boneco também pode ser manipulado em diferentes técnica ou em uma união de técnicas, pois 

se aparentemente ele é um marote92 por haver uma madeira dentro do boneco que deixa a outra 

mão do animador livre para atuar com a mão para pertencer ao ser inanimado ou a ele mesmo.  

 
92 Títere Marote- A mão do boneco é substituída pela mão do animador. Um típico marote o  animador coloca 

uma das mãos dentro do títere para manipular a cabeça e a outra mão é usada como a  mão do boneco. 
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A estética dos parangotíteres permite que ele seja também um boneco habitável ou 

títeres de sombras. Durante a oficina foi marcante a transformação nestas três técnicas: boneco-

habitável, marote e títere de sombras . Como podemos observar nas imagens que seguem. 

 Parangotíteres sendo usado na técnica do teatro de sombras 

 

Foto: Maria Madeira 

 

 

 

 

Parangotíteres sendo usado na técnica do teatro habitável 
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 Foto: Maria Madeira 

 

Parangotíteres sendo usado na técnica marote 

  

Foto: Maria Madeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parangotíteres trabalhados em cena como outra coisa, corpo do animador descobrindo como é estar com a forma, 

jogar cenicamente com ela, dançar com ela. 
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Foto: Maria Madeira.  

  

Os objetos construídos pelo homem existem em relação a ele, isto é, existem para 

servi-lo e só podem ser definidos dentro de seu universo. Matéria pura, forma, ideia 

realizada, pensamento solidificado, quaisquer que sejam as definições que 

arrisquemos, o objeto é sempre relativo às mãos do homem, ao seu ambiente, ao grupo 

ou a sociedade que o criou. (AMARAL, 117, 2003) 

Como já  foi dito a pesquisa com os Parangotíteres ainda não está concluída, é um 

processo, hoje sem data para acabar, e ,portanto é aberta todo contato de outros com a 

obra/boneco causa reflexões sobre sua potencialidade na cena teatral e artistica9campo da 

performance), nesta curta oficina foi possível observar a densidade da forma tanto quanto sua 

potência e poética artística. 

 

Apresentação de trabalhos - Tertúlias 

Apresentar um processo de quatro anos em vinte minutos não foi/é uma tarefa fácil, 

buscou-se então  fazer um resumo dos três pontos que constituem o parangotíteres: Cultura 

popular( carnaval), Arte contemporânea( parangolés de Hélio Oiticica) e teatro de formas 

animada(o boneco) . Foi levado além de imagens em slides os próprios parangotíteeres para  

que o grupo pudesse não só ter a compreensão teórica, mas também visual e corpórea  do que 

era dito sobre a pesquisa e de que se tratava. 

Como se refere o título deste trabalho é do sensível ao inteligível, quando em situações 

que a ordem cambia é necessário que se apresente a obra, pois os parangotíteres não são a teoria 

separada do processo é preciso que se compreenda a obra/boneco como um conjunto, repleto 
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de atravessamentos. A troca com colegas de pesquisas nada semelhantes resultou em um bom 

encontro no qual se ampliou  conhecimento sobre diferentes campos da poética da cena e  que 

o boneco/estandarte/obra de arte foi participativo. 

Conclusão 

No teatro do objeto-imagem, a imagem está em primeiro plano e o ator , em segundo… 

também chamado simplesmente de teatro de imagens ou teatro visual- é um teatro que 

coloca em cena símbolos, transcendências ausentes na vida do homem moderno. Pois 

não são os nossos pensamentos que nos fazem  transcender a matéria, mas é a matéria 

mesma que nos faz transcender a nossa realidade física e material (AMARAL, 122 e 

123, 2003) 

 

Os  parangotíteres podem ser também considerados um objeto-imagem e considerado 

teatro visual, seu corpo carrega signos estabelecidos que o constitui como forma e material, seu 

manipular tem regras e sua manipulação dispensa profissionalismo, pode-se ser qualquer 

pessoa, um leigo na arte de animar bonecos, ou um leigo em dança ou em artes visuais, para se 

estar em cena com o boneco/obra é preciso querer estar e interagir com a matéria e é neste 

processo que se pode observar as variantes que a forma toma aos ser movimentada e 

participativa do jogo cênico do ator/animador/amador. Talvez a interação com os parangotíteres 

ocorra mais vital com animadores/amadores, justo por neles haver a falta de vícios cênicos e 

posturas estereotipadas, pode ser que ocorra uma mais sincera disposição na real interação com 

a matéria, são suposições a serem investigadas neste processo de pesquisa, que sim dentro de 

algum tempo podem fazer parte do conceito desta forma ou ser descartada. Nesta poética 

investigativa que são os parangotíteres a intuição e sorte conduzem os caminhos da teoria. 
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