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Artigo

PArANgotÍtErES oU titErELÉ:
o Jogo titEriLESCo iNSUrgiNDo NA oBrA DE HÉLio 
oitiCiCA E NA DANÇA DA PortA-BANDEirA
Maria Madeira

O artigo trata de um projeto de pesquisa que tem o estandarte das porta-bandeiras e os parangolés 
do artista Hélio Oiticica como suporte para desenvolvimento de títeres, que fazem uma costura sobre 
as questões de gênero no samba, através da figura da dama do samba, a porta-bandeira.

Palavras-chave: Teatro de Animação. Artes Visuais. Parangolé

Introdução:
 
Parangotíteres ou títerelé é uma investigação ar-
tística em processo, que teve início com o desen-
volvimento do projeto de investigação científica 
Damas samba - o imaginário do feminino na fi-
gura da porta-bandeira na comunidade da Man-
gueira. O projeto deu continuidade à pesquisa 
desenvolvida no ano de 2015 na comunidade da 
Mangueira, onde reunimos narrativas criadas es-
pontaneamente por crianças da comunidade es-
sas narrativas que mesclam realidade e ficção são 
baseadas na cotidianidade mangueirense/ Setor 
Candelária e, como estratégia de comunicação, 
se tornaram um espetáculo de teatro de bonecos 
trabalhado em oficina de títeres com mulheres 
da comunidade. Tanto o texto como os títeres 
foram construídos ao longo de encontros sema-
nais na comunidade. Tivemos como texto final 
a história do personagem Gato Rosa (Fig.1), que 
entra no samba, que envolve a todos, e que ope-
ra, enquanto vínculo afetivo local, um ponto de 
encontro de várias narrativas sobre a vida man-
gueirense. O boneco tem uma capacidade lúdica 
e agregadora inestimável (características empá-
ticas) a conexão dos aspectos pessoais e sociais 
promove situações revestidas de emoção e afeti-

vidade. Por este motivo, o boneco funciona como 
fio condutor de integração entre os participantes. 
A partir desta experiência bem sucedida, demos 
continuidade ao processo de investigação vincu-
lada ao projeto de arte pública e educação jun-
to ao projeto geral TERRA, ARTE, VIDA - ações 
ambientais e saberes comunais (UERJ/FAPERJ) 
coordenado pela professora Isabela Frade1 e ao 
qual contribuímos como integrante da equipe de 
pesquisadores. 

  Fig 1: Gato Rosa. Foto: Maria Madeira, 2015.
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Metodologia

Para começar a desenvolver a nova pesquisa de-
finimos que seria uma figura feminina de impor-
tância, respeito e admiração dentro da comuni-
dade do samba, por isso escolhemos a figura da 
porta-bandeira como central para o desenvol-
vimento de nossa pesquisa. Iniciamos o nosso 
processo fazendo um breve estudo exploratório 
onde elaboramos um pequeno questionário com 
dez perguntas para um grupo de porta-bandeiras 
que denominamos como “Damas do Samba”. En-
trevistamos seis mulheres de diferentes escolas 
de samba, Buscamos o entendimento delas sobre 
o que é ser a porta-bandeira de uma escola de 
samba, fizemos algumas perguntas, por exem-
plo: o que era, para ela, ser uma porta-bandeira? 
Que importância tem este título? Qual importân-
cia da porta-bandeira para a comunidade?

Durante o desenvolvimento do projeto levanta-
mos a questão de gênero diante da constante e 
extremada violência que as mulheres vivenciam 
na Mangueira, permitindo a crianças a elabora-
ção lúdica e criativa de narrativas diferenciadas 
sobre os modos de vida que esse contexto de 
violência traz, transformando suas visagens e 
abrindo espaço para novas imagens para além da 
realidade da opressão. Como  diz Janaina Miran-
da Paulo, uma das entrevistadas:  “A porta ban-
deira é a primeira dama da escola, um exemplo”. 
O modelo feminino de nobreza e elegância pode 
levar a outras configurações de um ideal femi-
nino e servir como elemento de mediação para 
o levantamento sobre as diferentes imagens do 
feminino. 

Objetivo

Ao tratarmos das diferentes imagens do femini-
no, tendo como protagonista a figura da porta

-bandeira, também estamos falando das diferen-
tes formas da dança, do gesto, das representações 
destes modos diante das paisagens culturais con-
temporâneas que a comunidade mangueirense 
vive intensamente. 

“São muitas as maneiras de se dançar o 
samba. Para mim, uma das mais interes-
santes é a do mestre-sala e porta-bandeira. 
A coreografia é uma mistura de maneiris-
mos do minueto dançado nos salões, com 
a dança do lundu, praticada pelos escravos 
africanos. O mestre-sala exercita o ofício 
da conquista de seu par com meneios e 
mesuras, e a porta-bandeira responde às 
investidas com esquivas sedutoras.” (NÓ-
BREGA) 

Ao refletir sobre os tanto ritos que acontecem 
destacando os símbolos que são apresentados 
em um desfile que vai do sagrado ao profano 
com maestria da performance da dançarina, 
percebemos em sua dança, em sua total entrega 
ao estandarte (que tem a representatividade de 
simbolizar o pavilhão), pontos já percebidos pelo 
artista Hélio Oiticica em seu estudo e anotações 
sobre o PARANGOLÉ:   

Desde o primeiro “estandarte”, que funcio-
na 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 estru-
tural dessas obras está baseada na estru-
tura-ação que é aqui fundamental: o “ato” 
do espectador ao carregar a obra, ou dan-
çar, ou correr, revela a totalidade expressi-
va da mesma na sua estrutura: a estrutura 
atinge aí o máximo de ação própria no sen-
tido do “ato expressivo”. A ação é a pura 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

156

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

manifestação expressiva da obra. (OITICI-
CA, 1986, p.70)

Relevância da pesquisa

Em nossa pesquisa o estandarte/bandeira em-
punhado pela porta-bandeira se transforma em 
títere, um títere que é também um parangolé. 
Dentro do teatro de animação o boneco pode ter 
muitas representações tanto por suas ligações 
com a máscara como por se identificar com ob-
jetos rituais [...] ele pode ser concreto ou abstra-
to, o boneco é uma analogia. É um reflexo nosso 
(AMARAL, 1997, p.75). Por estas características 
dadas aos bonecos seu corpo poderia ser criado 
como estandarte ou outra forma qualquer. Nos 
empenhamos em encontrar um feitio que abar-
casse em sua estética o estandarte e o parangolé, 
estudamos várias conformações até chegarmos 
aos Parangotíteres ou Titerelé (Fig. 2) . Com a 
figura criada pudemos observar as interferências 
do jogo titerilesco insurgindo na obra de Hélio 
Oiticica e na dança da porta-bandeira.

 Fig 2: Parangotíteres ou Titerelé. Foto: Maria Madeira, 2017.

De que se trata esta forma? É um boneco que 
podemos vestir, colocar nossos braços, são ins-
pirados livremente nos parangolés de Hélio Oi-
ticica e nos estandartes que as porta-bandeiras 
carregam em sua passagem pela avenida. Para a 
criação estética dos títeres analisamos  as respos-
tas dadas ao questionário que fizemos as Damas 

do Samba, percebemos algumas falas repetidas, 
respostas clichês, como “A porta-bandeira leva o 
pavilhão na Avenida”. Resposta dada ao se refe-
rir à bandeira que maneja durante o desfile. Não 
descartamos o bordão dito por quase todas en-
trevistadas, muito pelo contrário, incorporamos 
em nosso trabalho de investigação científica e na 
criação do nosso títere.

Seria pois o Parangolé um buscar, antes de 
mais nada estrutural, básico na constitui-
ção do mundo dos objetos, a procura das 
raízes da gênese objetiva da obra, a plas-
mação direta perceptiva da mesma. Esse 
interesse, pois, pela primitividade constru-
tiva popular que só acontece nas paisagens 
urbanas, suburbanas, rurais, etc.(OITICI-
CA, 1980, p.66).

Não há na obra de Oiticica o espectador como em 
geral se compreende um espectador, um ser ‘pas-
sivo da visualidade assistida’, Hélio Oiticica tira o 
espectador de uma zona de conforto ao transferir 
para ele o espectador/artista/ator, a vivência da 
criação artística.  Em nossa investigação criamos 
títeres-parangolés (parangotíteres ou titerelé) 
que une o espectador/ator ao manipulador/bai-
larino, convertendo todos estes “seres” aos ges-
tos, a movimentos de elegância e cuidado com 
o objeto/títere que carrega. Estabelecemos como 
única regra de condução gestual do boneco que 
não se pode deixá-lo cair no chão. 
 
Discussão

Apresentamos nossa proposta durante o 27º 
UERJ Sem Muros2 no dia 27 de abril de 2017, 
convidamos os participantes a interagir com os 
bonecos (parangotíteres ou titerelé). Oferecemos 
uma experiência sensorial da qual cada partici-
pante se permitiu “ser o boneco” e se deixar ser 
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uma dama do samba, ou seja, ele (espectador) 
deixou que seu gesto, seu movimento de bai-
le possibilitasse a entrega ao objeto, realizando 
uma dança digna de uma porta-bandeira em sua 
passarela máxima: a Avenida do Samba! Onde 
há todo o cuidado com o “pavilhão/boneco” para 
não ter vacilos e não ir ao chão. A resposta vi-
sual (Fig. 3 e 4) foi como uma espécie de êxtase 
consciente, um prazer vivenciado com a razão e a 
emoção em sintonia.

Fig 3  e 4: Parangotíteres ou Titerelé. 27º UERJ SEM MUROS, Rio 
de Janeiro/RJ. UERJ Campus Maracanã. Foto: Isabela Frade, 2017

Observando a interação dos participantes ao 
manipular o títere/estandarte se percebe que ao 
atuar, os participantes envolvem todas as partes 
dos seus corpos na experiência, deixando-se sen-

tir, talvez, uma dama do samba. Nosso títere não 
tem bandeira, ele é o títere e a bandeira. Dado 
importante a acrescentar no desenvolvimento 
desta experiência é relatar que antes de convidar 
os participantes a interagir com os títeres, cada 
um deles deveria pegar os bonecos e sambar 
ao silêncio, explicamos sucintamente o que era 
a pesquisa e colocamos apenas uma observação 
sobre como manipular, que tal qual o estandarte 
da porta-bandeira o títerelé não poderia cair no 
chão.

A ideia dos parangotíteres ou titerelé é também 
que ao carregar/manipular o boneco o especta-
dor/ator/manipulador se encontre envolto das 
histórias dessas personagens reais, as damas do 
samba, as porta-bandeiras e que seus corpos e 
anima entrem em comunhão com os rituais, com 
a música. Som este que é para ser sentido, pois 
não é executado, a música do silêncio o samba 
sem som. “O silêncio não é acústico (...) é uma 
mudança da mente, uma reviravolta.” (Cage, 
1959, p.164). A mudança de chave é importante 
no processo de entrega ao atuar com os paran-
gotíteres. Este boneco, esta forma animada pelo 
participante anônimo já vem carregada de músi-
ca, de tradição, de ritmo e de história. Seu signifi-
cado é baseado na Arte Contemporânea, uma vez 
que ele é também uma releitura do Parangolé, 
obra de Hélio Oiticica e é também cultura popu-
lar, o carnaval da qual faz uma insurgência em 
um de seus signos mais importantes, o estandar-
te da porta-bandeira. Fechando seus significados, 
é um títere, um boneco e com o boneco se joga, se 
brinca, se move, se cria e se dança!

Resultados:

Ao final da experiência com os títeres-parangolé 
no 27º UERJ Sem Muros perguntamos aos parti-
cipantes suas sensações. Nos relatos constam 
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frases e palavras como: felicidade, estar pleno, 
vivência comunal, corpo e mente percebendo o 
instante. Os resultados sensoriais são de profun-
da importância para a continuação e aprofun-
damento da proposta investigativa que, todavia, 
estamos em processo de aperfeiçoamento técnico 
e teórico.

No entanto a investigação já caminhou um pou-
co mais e estivemos visitando o ensaio da Escola 
Minueto do Samba, escola que tem como objetivo 
formar novas porta-bandeiras e mestres-salas, 
trabalha com crianças a partir dos sete anos de 
idade, está localizada no bairro do Méier, Rio de 
Janeiro, comandada pela porta-bandeira Viviane 
Martins. A ida até o espaço teve a intenção de ob-
servar os gestos que são referidos ao estandar-
te e como os corpos se deslocam na dança com 
as bandeiras em punho. Pretendemos oferecer 
nossa experiência sensorial com os parangotíte-
res a um grupo de alunos da Escola, para des-
cobrir novas expressões e gestos corporais que 
são impressas na manipulação quando feita por 
profissionais da área do samba. Estamos em bus-
ca de compreender mais apuradamente a poten-
cialidade do boneco dentro de outros espaços e 
investigar com mais profundidade como se dá 
o jogo titerilesco neste diálogo intrínseco com 
a obra de Hélio Oiticica e o estandarte da porta
-bandeira. Os parangotíteres trazem àqueles que 
os manipula um tanto da carga da sua história e 
tradição dos mamulengos, ele o boneco, adota a 
irreverência e a beleza bruta da matéria. É pro-
vocador, quer provocar o outro, quer existir e só 
existe se quem manipula com maestria é aquele 
que conhece os códigos estabelecidos entre um 
pavilhão e sua representante maior, aquela que 
carrega a escola na avenida do samba, a “Dama 
do Samba”!

Considerações finais:
O processo artístico do projeto implica em pro-
fundas e intensas possibilidades, em algumas 
observamos que necessita mudanças, aperfeiço-
amento, estudo, outras não, já percebemos ter 
encontrado o seu cerne. Do ponto de vista téc-
nico temos uma escultura bastante satisfatória, 
nos agrada muito o boneco ser construído com 
materiais rudimentares, baratos e populares. Sua 
cabeça ser feita de jornal sem que haja um rosto 
desenhado, definido ou com alguma parte que se 
sobressaia. Nas roupas, percebemos que o tecido 
utilizado para fazer a maioria dos parangotíte-
res não ficou bem, pois seu caimento na dança é 
duro e/ou pesado, não dando a malemolência de-
sejada. Estamos investigando novos materiais e 
começando a trabalhar com refugo de fantasias, 
porque em nosso trabalho de criação artística 
buscamos como meta incentivar a via sustentável 
e praticar este discurso. Definimos, todavia, que a 
estampa de todas as roupas será lisa(mas poden-
do ter palavras escritas nas roupas) e a paleta de 
cores a ser utilizada nas próximas experiências 
será apenas com cores primárias e secundárias 
(vermelho, azul, amarelo, laranja, roxo e verde). 
Queremos perceber os efeitos visuais que ocor-
rem quando os titerelés dançam... Seguimos pes-
quisando! Nossa pesquisa até o momento vem 
contando com o apoio financeiro e institucional 
da FAPERJ. Esperamos seguir com o apoio para 
que possamos expandir, aprofundar e comparti-
lhar nosso trabalho de investigação científica no 
campo das Artes visuais e do teatro de animação.

Maria Madeira é graduanda na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.
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NotAS

1  Isabela Frade é artista e educadora, doutora em 
Comunicação e Pós Doutora em Artes pela ECA/
USP. Docente do PPGARTES/UERJ, Procientista 
FAPERJ; coordenadora do projeto de extensão 
Cerâmica viva UERJ/SR3. Lidera o Grupo de Pes-
quisa - CNPq Observatório de Comunicação Esté-
tica. Integra o coletivo de arte O Círculo.
2  A UERJ SEM MUROS é um Evento que ocor-
re anualmente Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e representa o compromisso permanente 
de professores, alunos e funcionários técnico-ad-
ministrativos em produzir resultados e socializar 
o patrimônio cultural, científico e tecnológico da 
universidade com aqueles a quem de fato o saber 
acadêmico se destina: escolas de todos os níveis, 
instituições públicas e privadas e indivíduos de 
todas as classes. É a democratização da ciência de 
forma prazerosa, instigante, criativa e reflexiva. 
(Fonte SR3 UERJ)
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