
 
Pela Incorporação  veste o  Parangolé 

 

 

 

 
A concepção dos figurinos para o Sonópolis parte de um tributo ao artista brasileiro Hélio 

Oiticica (Rio de Janeiro, 1937 - 1980).  
O conceito incorporação originou diversos projectos de Manifestações Ambientais em 

colaboração com variados artistas, dos quais Apocalipopótese é salientado, pelo próprio Hélio 
Oiticica, como a mais marcante realização conseguida até à data. No Aterro do Flamengo, em 

frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em Julho de 1968 “tudo explodiu (...) as 

pessoas participavam directamente, obliquamente, sei lá mais como - mas o importante é o sei lá 
mais como, o indefinido que se exprime (…): é a construção da apresentação (…): o momento. 

Cheguei tarde com capas novas de Parangolé: não sei o que esperava: ver gente, estar ali; (…) 
hoje olho os slides e vejo pela primeira vez as capas: estão lindas: estão aqui, nas foto-

momentos, na gente e no símbolo; gosto, adoro a faixa feita no corpo que um nordestino veste: 
é a capa Gileasa que fiz dedicada a Gilberto Gil; cada vez que a tento vestir, até hoje, parece a 

primeira vez: o corpo e a faixa, que se enrosca e se transforma no ato de descobrir o corpo, do 
jogo de descobrir como pode ser vestida: (...) Rosa Corréa veste Seja Marginal Seja Herói - 

Halalaika, Caetetesveldria - a barba de Macalé espreita algo - Frederico, Guevarcália - Nininha da 

Mangueira, Xoxoba - Torquato, a Capa 1 - Bidu, Bulau, Santa Tereza, Mirim, Manga e Mosquito 
são escalas emotivas - onde estou, que sons e actos e pensamentos nos rodeia - é a prática ou o 

acto? - é o pensamento ou o facto? o filme é outra coisa, que o slide, que a visão-sentir de cada 
um lá, naquelas horas - seria já a creprática? - uma coisa é certa: é a primeira prática que se 

repetirá até ser a prática constante da liberdade-lazer1”. 
 

O sentimento de abertura e êxtase desencadeados por este evento confirmam e aclaram 
as ideias de procura do lazer, do prazer, como manifestação expressiva da obra, como acção 

pura, numa simbiose da experiência artística com a vida - A experiência vivencial. 

Desta forma há uma incorporação e participação corporal directa: “além de revestir o corpo, 
pede que este se movimente, que dance em última análise. O próprio acto de vestir a obra já 

implica numa transmutação expressivo - corporal do espectador, característica primordial da 
dança, sua primeira condição. 

(…) O vestir, sentido maior e total da mesma, - contrapõe-se ao assistir, sentido secundário, 
fechando assim o ciclo vestir-assistir. (…) Quando pára a acção corporal do espectador, pára o 

movimento; aliás é importante notar os elementos acção total2. 
 

 A Vivência-Total Parangolé. “Importa aqui, agora, procurar determinar a influência de tal 

acção no comportamento geral do participador; seria isto uma iniciação às estruturas 
perceptivo-criativas do mundo ambiental? Toda obra de arte, no fundo, o é; resta saber aqui qual 

a especificidade característica nessa concepção do que seja o Parangolé3”. 
 

Hoje, e para o Sonópolis, dedicamos este trabalho a Todos e particularmente ao Serviço 
Educativo da Casa da Música, ao Carlos Malta, ao Ensemble do V Curso de Formação de 

Animadores Musicais, às mulheres e homens do Som da Rua, às crianças do Coro de S. 

Tomé, ao Re-Timbrar e aos educadores/formadores: Incorporem e vivam!  
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