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Prefácio
É	 um	 grande	 prazer	 apresentar	 esta	 obra	 dos	 queridos	

Anderson Luiz de Souza e Wagner Ferraz aos colegas professores, 
estudantes	 e	 profissionais	 de	 moda,	 teatro,	 dança,	 audiovisual,	
visual merchandising, produtores de moda, do carnaval e demais 
interessados no assunto. Os autores nos brindam com um trabalho 
que	mescla	toda	sua	brilhante	trajetória	de	bailarinos	com	estudos	
cênicos,	 principalmente	 com	 a	 criação	 e	 elaboração	 de	 figurinos	
teatrais, resultando em um caderno de inestimável valor a todos 
os	estudiosos	do	 tema	que	ainda	conta	com	poucas	pesquisas	e	
publicações.

O	TRABALHO	DO	FIGURINISTA:	Projeto,	Pesquisa	e	
Criação,	 vem	preencher	uma	 lacuna	na	bibliografia	disponível	na	
área	do	traje	de	cena.	É	um	trabalho	escrito	com	muita	dedicação	
e	 riqueza	 de	 detalhes,	 croquis	 de	 figurinos	 que	 criaram	 para	
espetáculos	 onde	 os	 autores	 através	 de	 suas	 vivências	 e	 de	
comprovada	eficiência	auxiliam	e	orientam	 todos	 interessados	no	
tema.

Não	 pretende	 esgotar	 as	 pesquisas	 na	 área,	 pelo	
contrário,	 sempre	desafia	o	 leitor	 a	 seguir	 a	partir	 das	 sugestões	
bibliográficas	 que	 apresenta.	 Pretende	 levantar	 questões	 que	
possam	 contribuir	 com	 o	 trabalho	 de	 figurinistas,	 como	 o	 ato	 de	
planejar,	 pesquisar,	 criar	 e	 executar	 figurinos.	Tenho	 certeza	 que	
por	 seu	 caráter	 investigativo	 e	 inquieto	Anderson	 e	Wagner	 nos	
presentearão com outras obras de igual valor para o desenvolvimento 
do	traje	de	cena.

Lisete Arnizaut de Vargas

Lisete Arnizaut de Vargas:
Doutora	 em	 Filosofia	 e	 Ciências	 da	
Educação pela Universitat de Barce-
lona (2002) com tese defendida em 
Dança	 Educação.	Atualmente	 é	 pro-
fessora da Licenciatura em Dança da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do	 Sul,	 atuando	 na	 graduação,	 pós-
graduação e extensão. Tem formação 
na área de Dança, sendo diplomada 
pelas escolas de Dança Vera Lúcia 
Machado e de Bailados CLássicos 
Tony	Seitz	Petzhold,	além	da	especia-
lização em Dança Flamenca em Bar-
celona Espanha na Escuela de Danza 
José	da	la	Vega.	Atuou	como	bailarina	
do Ballet Phoenix de Porto Alegre e 
dirige	o	Ballet	 da	UFRGS.	É	pesqui-
sadora em Dança, consultora ad hoc 
do	CNPq,	líder	do	grupo	de	pesquisa	
Arte, Corpo e Educação (GRACE), 
autora de vários artigos, livros e tra-
balhos nas áreas de dança, dança-e-
ducação,	moda	e	figurinos	de	dança.
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Figurino do espetáculo “Ditos e Mal-
ditos	:	Desejos	da	clausura”	da	Terpsí	
Teatro de Dança. Porto Alegre/RS, 
2011. Desenho e criação: Anderson 
Luiz de Souza.  

Primeiros	rascunhos	de	um	dos	figu-
rinos femininos, com anotações de 
referencias	de	pesquisa	de	elementos	
que	 iriam	 compor	 os	 personagens,	
adereços e elementos cênicos, assim 
como notas e ideias para os demais 
figurinos.
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Introdução

Este	 caderno/livro	 sobre	 o	 trabalho	 do	 figurinista	 surgiu	
do conteúdo ministrado na primeira aula do curso CRIAÇÃO DE 
FIGURINO: MODA, ARTES E CULTURA realizado no INDEPIn – 
Instituto	de	Desenvolvimento	Educacional	e	Profissional	Integrado	
–	POA/RS	–	e	com	as	dúvidas	surgidas	durante	o	curso	que	teve	
sua primeira edição iniciada em maio de 2011, ministrado por mim – 
Wagner Ferraz – e pelo Prof. Anderson Luiz de Souza.

O curso surgiu com o trabalho do Prof. Anderson como 
figurinista,	por	sua	experiência	artística	na	dança,	teatro	e	música	
além	de	seus	trabalhos	na	área	da	moda	somados	ao	meu	trabalho	
na área da dança, tanto de bailarino como de professor de dança, 
coreógrafo	 e	 diretor	 de	 espetáculos	 onde	 tantas	 vezes	 estive	
envolvido	com	a	criação	e	desenvolvimento	de	figurinos.	

O citado curso se manteve com três edições no formato 
de	módulos	integrados	e	todas	as	outras	edições,	que		acontecem	
até	 hoje,	 se	 dão	 em	 módulos	 divididos,	 sendo	 estes	 módulos	
divididos ministrados pela Profª Paola Zanette e coordenados por 
mim.	 	 	O	curso,	 tanto	 integral	quanto	em	módulos	divididos,	 trata	
da	 criação	 de	 figurino	 buscando	 articular	 conhecimentos	 gerais	
das artes (visuais, cênicas...), moda e estudos sobre cultura para 
oferecer aos participantes possibilidades de experimentar, exercitar 
e	executar	a	criação	de	figurinos	cênicos.	Através	de	aulas	práticas	
e	 teóricas	 são	 apresentados	 conteúdos	 que	 vão	 desde	 cultura	 e	
estética	passando	pelo	desenho,	processo	criativo,	conhecimentos	

Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Rascunho	de	um	dos	figurinos	femini-
nos,	com	notas	sobre	ajustes	a	serem	
feitos na peça, assim como lembretes 
sobre aplicações a serem feitas em 
outras	peças	que	iriam	compor	com	a	
peça ilustrada.
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Figurino:	 “Ditos	 e	 Malditos:	 Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Rascunho inicial do desenvolvimento 
de	 um	 dos	 figurinos	 femininos,	 com	
anotações	de	referencias	de	pesquisa	
de	elementos	que	iriam	compor	o	per-
sonagem, assim como notas e ideias 
para	os	demais	figurinos.
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Rascunho inicial do desenvolvimento 
de	 um	 dos	 figurinos	 femininos,	 com	
anotações	de	referencias	de	pesquisa	
de	elementos	que	iriam	compor	o	per-
sonagem, assim como notas e ideias 
para	os	demais	figurinos.
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Este	 caderno/livro	 sobre	 o	 trabalho	 do	 figurinista	 surgiu	
do conteúdo ministrado na primeira aula do curso CRIAÇÃO DE 
FIGURINO: MODA, ARTES E CULTURA realizado no INDEPIn – 
Instituto	de	Desenvolvimento	Educacional	e	Profissional	Integrado	
–	POA/RS	–	e	com	as	dúvidas	surgidas	durante	o	curso	que	teve	
sua primeira edição iniciada em maio de 2011, ministrado por mim – 
Wagner Ferraz – e pelo Prof. Anderson Luiz de Souza.

O curso surgiu com o trabalho do Prof. Anderson como 
figurinista,	por	sua	experiência	artística	na	dança,	teatro	e	música	
além	de	seus	trabalhos	na	área	da	moda	somados	ao	meu	trabalho	
na área da dança, tanto de bailarino como de professor de dança, 
coreógrafo	 e	 diretor	 de	 espetáculos	 onde	 tantas	 vezes	 estive	
envolvido	com	a	criação	e	desenvolvimento	de	figurinos.	

O citado curso se manteve com três edições no formato 
de	módulos	integrados	e	todas	as	outras	edições,	que		acontecem	
até	 hoje,	 se	 dão	 em	 módulos	 divididos,	 sendo	 estes	 módulos	
divididos ministrados pela Profª Paola Zanette e coordenados por 
mim.	 	 	O	curso,	 tanto	 integral	quanto	em	módulos	divididos,	 trata	
da	 criação	 de	 figurino	 buscando	 articular	 conhecimentos	 gerais	
das artes (visuais, cênicas...), moda e estudos sobre cultura para 
oferecer aos participantes possibilidades de experimentar, exercitar 
e	executar	a	criação	de	figurinos	cênicos.	Através	de	aulas	práticas	
e	 teóricas	 são	 apresentados	 conteúdos	 que	 vão	 desde	 cultura	 e	
estética	passando	pelo	desenho,	processo	criativo,	conhecimentos	
de tecnologia têxtil com o intuito de preparar os participantes para 
a criação e execução de diferentes propostas. Partindo sempre do 
pressuposto	 de	 que	 o	 figurino	 surge	 no	 campo	 das	 artes	 e	 hoje	
a moda oferece ferramentas e conhecimentos importantes para a 
criação e desenvolvimento deste.

Destinado	 a	 estudantes	 e	 profissionais	 de	 moda,	 teatro,	
dança, audiovisual, visual merchandising, produtores de moda, do 
carnaval	 e	 demais	 interessados	 no	 assunto,	 o	 curso	 em	módulo	
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integrado apresentava o seguinte programa:

Módulo 01: Figurino - Arte e Moda

-	Cultura,	Estética	e	Figurino;

-	História	da	Moda	e	Indumentária;

-	O	Figurino	Cênico;

-	Materiais	para	produção	figurino;

- Figurino: Cor e luz

Módulo 02: Desenho de Figurino

-	Desenho	de	figura	Humana;

-	Desenho	de	Figurino;

-	Desenho	e	cor;

-	Desenho	Técnico	de	Figurino;

Módulo 03: Criação de Figurino

-	Projeto	de	Figurino;

-	Processos	de	Criação;

-	Pesquisa	para	a	Criação	de	Figurino;

-	Criação	de	Figurino;

-	Seminário	de	processos	criativos;

Esses	três	módulos	eram	articulados,	o	aluno	se	inscrevia	
em	um	único	curso	e	participava	de	todos	os	módulos.	Hoje	o	curso	
chama-se CRIAÇÃO DE FIGURINO e continua com a mesma 
proposta, destinado para o mesmo público, mas está dividido em 
dois	 módulos	 independentes,	 podendo	 o	 aluno	 se	 inscrever	 no	

Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Foto	de	um	figurino	em	 fase	final	de	
sua construção. 
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primeiro	módulo,	podendo	se	inscrever	ou	não	no	segundo	
módulo	quando	este	for	lançado.

Módulo I – Introdução ao Figurino

-	História	da	Moda	e	Indumentária;

-	O	trabalho	do	figurinista;

- O Figurino para diferentes cenas.

Módulo II – Cor, Luz e Materiais

-	Estudos	sobre	cores;

-	Estudos	sobre	luz	cênica;

-	Introdução	a	tecnologia	têxtil;

- Fios, tramas, customizações e reaproveitamento do material.

E	com	tudo	isso	que	foi	citado,	além	de	todas	as	dúvidas 
dos alunos, surgiu a criação deste caderno/livro. Com intuito de 
auxiliar	os	estudantes	do	citado	curso	e	demais	 interessados	que	
estiverem	iniciando	seus	trabalhos	como	figurinistas.	Essa	proposta	
não pretende apresentar nenhuma metodologia de criação de 
figurino,	não	pretende	 falar	dos	sentidos	atribuídos	a	um	figurino,	
não pretende se focar num estudo de comunicação das vestimentas, 
não	pretende	pensar	a	criação	de	figurino	como	em	muitos	outros	
livros,	mas	pretende	levantar	questões	que	possam	contribuir	com	o	
trabalho	de	figurinistas	iniciantes,	com	o	ato	de	planejar,	pesquisar,	
criar	e	executar	figurinos.	Pois	cada	vez	mais	 tem	aumentando	a	
procura	de	pessoas	intessadas	em	estudar	figurino	e	trabalhar	na	
área. No Rio Grande do Sul algumas Instituições de ensino tem 
reservado	em	seu	currículo	espaço	para	uma	disciplina	de	figurino.	
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho 
e criação: Anderson Luiz de Souza. 
Croqui	 de	 um	 dos	 figurinos	masculi-
nos. 
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Croqui	de	um	dos	figurinos	femininos.	

Um	 exemplo	 disso	 é	 o	 Curso	 de	 Graduação	 em	 Moda	
(Bacharelado)	 da	 Universidade	 Feevale/NH	 que	 possui	 uma	
dissiplina	intutulada		“Projeto	de	Figurino”,	ministrada	pela	Prof.	Ana	
Hoffamann	que	tem	realizado	trabalhos	de	destaque	como	o	projeto	
em	que	os	alunos	do	curso	de	moda	criaram	figurinos	para	crianças	
carentes da cidade de Novo Hamburgo.

Como citado anteriormente, o conteúdo deste caderno/
livro	 foi	 escrito	 com	 base	 na	 primeira	 aula	 do	 curso	 de	módulos	
integrados,	sendo	assim	os	alunos	que	participaram	de	qualquer	uma	
das	edições,	reconhecerão	o	que	está	aqui	apresentado	e	poderão	
consultar anotações e materiais apresentados pelos professores 
em	aula,	e	perceber	que	 já	 tiveram	acesso	a	essas	 informações.	
A	diferença	é que	aqui	o	conteúdo	está	mais	desenvolvido.	Talvez,	
futuramente,	 as	 próximas	 aulas	 do	 curso	 possam	 vir	 a	 se	 tornar	
mais uma publicação. 

Wagner Ferraz
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Croqui	de	um	dos	figurinos	femininos.
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho 
e criação: Anderson Luiz de Souza. 
Ilustração de costas de vestido com 
anotações	sobre	ajustes,	notas	sobre	
adereços e peças complementares 
deum	dos	figurinos	masculinos.
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Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	Desejos	
da	clausura”	da	Terpsí	Teatro	de	Dan-
ça. Porto Alegre/RS, 2011. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.

Ilustração de costas de vestido com 
anotações sobre valores, tecidos, cal-
çados e peças complementares.
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O Figurino é um dos 
Elementos que 
Constituem 
Diferentes Cenas

O QUE É UM FIGURINO?
O	 figurino	 pode	 ser	 compreendido	 como	 traje	 de	 cena.	 Sua	
composição	pode	se	dar	com	roupas	e	acessórios	do	cotidiano	ou	
com	 vestimentas	 produzidas	 especificamente	 para	 personagens,	
intérpretes,	bailarinos,	apresentadores	e	outros.	É	criado,	projetado,	
elaborado	 e/ou	 escolhido	 pelo	 figurinista,	 que	 se	 baseia	 em	
roteiro,	 características	 de	 personagem	 e	 definições	 de	 direção,	
de	 coreógrafos,	 de	 produtores	 e	 de	 artistas	 em	 geral,	 sempre	
considerando todas as possibilidades e limitações do orçamento 
financeiro	disponível.

INDUMENTÁRIA	 é	 o	 vestuário	 de	
uma	 determinada	 época	 e	 povo.	
Está relacionada à cultura, tradição e 
modos de vida. 

VESTUÁRIO é	um	conjunto	de	peças	
de	roupas	que	se	vestem	no	dia	a	dia.

VESTIMENTA pode ser compreendida 
enquanto	a	veste	para	uma	situação	
específica.	Exemplos:	

FIGURINO	 é	 o	 traje	 utilizado	 em	
cena,	seja	para	circo,	dança	e	teatro,	
cinema,	 novela,	 ópera,	 comercial,	
performance, videoclipe, show 
musical1...

1. Trata-se de um resumo dessas 
definições,	 apenas	para	 se	 chegar	a	uma	
breve	 definição	 de	 figurino	 e	 diferenciá-
la	 das	 outras	 definições.	 Para	 mais	
informações	 veja	 as	 referência	 indicadas	
no	final	deste	capítulo.



Rascunhos	iniciais	dos	figurinos	para	
Ópera	 	 “A	 Flauta	Mágica”,	W.A.	Mo-
zart”,	 	 montagem	 da	 Orquestra	 Uni-
sinos Anchieta sob a regência de 
Evandro	 Matté,	 com	 anotações	 de	
referencias	 de	 pesquisa	 de	 elemen-
tos	e	materiais	que	iriam	compor	cada	
personagem, assim como notas de 
ideias	para	os	demais	figurinos.		Porto	
Alegre/RS - 2013.
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Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem da Rainha da Noite da 
Ópera  “A Flauta Mágica, W.A. Mo-
zart”,		montagem	da	Orquestra	Unisi-
nos Anchieta sob a regência de Evan-
dro	 Matté.	 Porto	 Alegre/RS	 -	 2013.
Desenho e criação: Anderson Luiz de 
Souza.
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QUEM É O FIGURINISTA?
O FIGURINISTA	é	responsável	pela	criação	dos	figurinos.		Projeta,	
pesquisa,	 cria,	 desenha,	 reaproveita	 e	 transforma	 figurinos	 já	
existentes,	coordena	a	equipe	de	produção	e	organização	de	guarda-
roupa de elenco artístico. Muitas vezes desenvolve todo o processo 
de	criação	e	confecção	do	figurino	ou	coordena	 todo	o	processo,	
trabalhando	com	a	contratação	de	serviços	de	outros	profissionais.	
O	figurinista	precisa	estar	 atento	aos	elementos	que	compõem	a	
cena,	como:	cenário	e	objetos	cênicos,	iluminação	cênica,	noções	
de	 espaço,	 texto,	 coreografia,	 artistas,	 música,	 efeitos	 visuais	 e	
sonoros,	maquiagem,	entre	outros.	É	importante	ter	conhecimento	
sobre	 desenho,	 ficha	 técnica,	 modelagem,	 tecidos,	 acessórios,	
aviamentos,	 costura...	 Saber	 onde	 encontrar	 profissionais	 e	
materiais e buscar se informar sobre os segmentos artísticos como: 
circo,	dança,	teatro,	cinema,	TV,	comercial,	fotografia...

*
	 Pensando	 o	 figurino	 cênico	 como	 aquele	 que	 é	 criado	 e	
produzido	para	uma	cena	 (ou	muitas	cenas),	é	possível	destacar	
que	o	figurino	é	um	dentre	tantos	outros	elementos	que	constituem	
essa(s) cena(s). Podemos pensar em cenas de diferentes 
espetáculos em diferentes áreas e segmentos artísticos/culturais.  
 Historicamente o homem desempenha o papel de ator 
como observador e observado, sempre atuando/encenando em 
2	 tempos	 e	 2	 espaços.	 Privilegiando	 aqui	 a	 compreensão	 sobre	
esses	espaços,	destacamos	o	que	LEITE	e	GUERRA	apresentam	
como espaço chamado de aberto, onde se dão os acontecimentos 
da vida, e outro chamado de espaço fechado, onde acontecem os 
espetáculos teatrais, de dança, televisivos...

Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem do Zarastro da Ópera  “A 
Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		monta-
gem	da	Orquestra	Unisinos	Anchieta	
sob	 a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013.Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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“A encenação fechada originou-se dos rituais 
místicos e mágicos de um passado remoto, 
onde,	 através	 de	 atitudes	 e	 manifestações	
corporais,	sonoras	e	gráficas,	o	homem	evocava	
desejos	e	fantasias.	Assim	o	espetáculo	aberto	
produzia	o	espetáculo	fechado”1.

	 O	homem,	através	do	ritual	em	círculo,	do	espaço	fechado,	
realizava	seus	cultos	através	de	jogos	de	imitação	e	representação.	
Era	nesses	cultos,	nesses	círculos,	que	os	 indivíduos	se	reuniam	
e	 festejavam,	 representando	 as	 caças,	 os	 combates,	 a	 vida	
e a morte, as uniões... Dessa forma, os momentos de culto 
passaram a constituir a cena, a encenação, um espaço para a 
representação,	para	a	dança,	para	música...	Era	no	círculo	que	a	
cena	era	organizada.	“...	Assim,	partindo-se	do	círculo	que	garante	
a organização do caos, pode-se realizar o seguinte transcurso: do 
círculo ao culto, do culto à cena, da cena engendrada ao teatro, do 
teatro a todos os espetáculos encenados2.”	
 Nesses círculos, os indivíduos, buscando representar 
diferentes situações, condições, animais e pessoas, necessitavam 
de	 trajes	 que	 pudessem	 auxiliar	 nessa	 representação.	 Não	 se	
tratava	de	suas	roupas	do	dia	a	dia,	mas	de	trajes	que	auxiliariam	na	
incorporação de entidades e/ou personagens. Inventa-se, assim, o 
figurino	para	compor	as	cenas	nas	cerimônias	religiosas	e	culturais,	
que	logo	acabou	se	tornando	uma	produção	artística,	um	traje	para	
cena,	um	figurino	cênico.	
 Na atualidade, ao se chegar à produção de diferentes 
espetáculos	 que	 possibilitam	 a	 multiplicidade	 de	 cenas,	 não	 se	
tem mais os acontecimentos em círculos ritualísticos, mas, sim, em 
círculos cênicos e em diferentes espaços, com suas necessidades 
e	especificidades.	E	em	todas	essas	cenas	encontramos	o	figurino	

2. LEITE e GUERRA, 2002, p.49.

3. LEITE e GUERRA, 2002, p.49 e 51.

Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem do Narrador da Ópera  
“A	Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		mon-
tagem	da	Orquestra	Unisinos	Anchie-
ta	sob	a	 regência	de	Evandro	Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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como	um	dos	elementos	que	as	compõem	e,	automaticamente,	por	
trás	 desta	 produção,	 encontramos	 os	 profissionais	 responsáveis	
por sua criação e desenvolvimento. 

 CENA(S)
 Entendendo por cena(s) cada momento criado para ser 
apresentado artisticamente por diferentes áreas artísticas/culturais. 
Essas	 criações,	 obras	 e	 cenas,	 com	 diferentes	 propósitos,	 com	
diferentes	 escolhas	 e	 diferentes	 resultados	 estéticos,	 utilizam-se	
do	figurino	como	importante	elemento	para	suas	constituições.	Por	
isso,	repetimos	que	O	FIGURINO	É	UM	DOS	ELEMENTOS	QUE	
CONSTITUEM DIFERENTES CENAS de diferentes obras artísticas/
culturais. Exemplos de áreas e segmentos artísticos/culturais onde 
se produz diferentes cenas:

1 - Circo
Realiza	 espetáculos	 que	 podem	 ser	 apresentados	 em	 espaços	
cobertos por	lona,	na	rua,	em	espaços	produzidos	especificamente	
para	este	tipo	de	arte.	O	figurinista	desenvolverá	o	figurino	pensando	
nestas	condições;

2 - Dança e Teatro
Realizam	espetáculos,	breves	coreografias	e	esquetes,	que	podem	
ser apresentados em palcos, na rua, em espaços alternativos 
produzidos	 especificamente	 para	 este	 tipo	 de	 espetáculo.	 O	
figurinista	desenvolverá	o	figurino	pensando	nestas	condições;

3 - Performance
Pode acontecer em diferentes espaços, em diferentes formatos, 
muitas vezes se utilizando de diferentes linguagens artísticas. Não 
possui	definições	e	 formatos	únicos.	O	figurinista	desenvolverá	o	
figurino	pensando	nas	diferentes	condições	definidas	pelo	perfomer;
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4 - Audiovisual
a) -	Produção	cinematográfica:	Dá-se	pela	produção	realizada	
em	sets	de	gravação,	apresentada	em	formato	de	filmes	de	curta,	
média	 e	 longa	 duração.	 O	 figurinista	 desenvolverá	 o	 figurino	
pensando	nestas	condições;

b) - Comercial/propaganda, campanha publicitária, videoclipe, 
vídeo institucional: Podem ser produzidos para programas de TV, 
para eventos, para divulgação em diferentes espaços de veiculação 
midiática.	 O	 figurinista	 desenvolverá	 o	 figurino	 pensando	 nestas	
condições;
 
c) -	Novela,	seriados,	séries,	minisséries,	telejornais...	Podem	
ser produzidos para programas de TV, para internet, para divulgação 
em	 diferentes	 espaços	 de	 veiculação	 midiática.	 O	 figurinista	
desenvolverá	o	figurino	pensando	nestas	condições;

5 - Recepção de evento temático
Pode ser desenvolvida para diferentes produções culturais e 
sociais, de empresas, de agências de publicidade, para festas de 
diferentes	 áreas.	 O	 figurinista	 desenvolverá	 o	 figurino	 pensando	
nestas	condições;

E muitos outros. 

 ELEMENTOS 
 Entendendo por elementos todas as possibilidades para 
produzir e constituir diferentes cenas de diferentes produções 
artísticas/culturais: 

Croqui	 da	 primeira	 proposta	 de	 fi-
gurino	 criada	 para	 os	 cantores	 que	
compõe o Coro da Ópera  “A Flauta 
Mágica,	 W.A.	 Mozart”,	 	 montagem	
da	 Orquestra	 Unisinos	Anchieta	 sob	
a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	 Porto	
Alegre/RS - 2013. Desenho e criação: 
Anderson Luiz de Souza.
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1	-	Espaço:	palco,	locação,	rua,	sala...;
2 - Figurino; 
3	-	Iluminação	cênica;	
4	-	Cenário	e	objetos	cênicos;	
5	-	Texto;	
6	-	Coreografia;	
7	-	Artistas/apresentadores/modelos;	
8	-	Música;
9	-	Efeitos	visuais	e	sonoros;	
10	-	Maquiagem;	
E muitos outros.

	 O	figurino	não	é	nem	mais	nem	menos	que	qualquer	outro	
elemento citado. Cada elemento tem sua importância e por isso 
faz	parte	da	constituição	da	cena,	até	mesmo	nos	casos	em	que	o	
figurino	é	o	corpo	nu	em	cena.
	 Qualquer	 problema	 com	 um	 desses	 elementos	 pode	
acarretar	 sérios	 prejuízos	 ao	 trabalho	 desenvolvido,	 assim	 como	
o cruzamento entre todos esses elementos pode contribuir para 
o sucesso de um espetáculo com suas diferentes cenas e tantas 
outras produções. 

EM	RESUMO:	Uma	cena	ou	produção	artística/cultural	é	feita	de	
diferentes	elementos.	O	figurino	é	um	desses	elementos,	sendo	
que	todos	possuem	sua	 importância.	Não	há	elemento	mais	ou	
menos importante, pois todos podem contribuir muito ou compro-
meter	negativamente	o	resultado	final.
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 O FIGURINO E A MODA 
	 O	 figurino	 nasce	 como	 uma	 produção	 artística	 para	
constituir	 as	 cenas.	 Hoje,	 a	 moda	 e	 outras	 áreas	 ligadas	 a	 ela	
oferecem ferramentas e estruturas para a criação e produção desse 
processo	artístico	chamado	figurino.	
Destacam-se alguns conhecimentos,	 técnicas	 e	 estruturas	 que	
podemos	 encontrar	 através	 dos	 estudos,	 formação,	 pesquisa	 e	
vivências na área da moda e	que	são	fundamentais	no	trabalho	do	
figurinista.

1 - Desenho da figura humana e desenho de vestimentas – o 
que	possibilita	a	 realização	de	croquis	e	 ilustrações	dos	figurinos	
durante	sua	criação;	

2 - Produção de ficha técnica	 –	 que	 possibilita	 uma	 maior	
organização de informações no desenho/criação, facilitando o 
trabalho	de	quem	irá	confeccionar	o	figurino,	diminuindo	as	chances	
de	uma	interpretação	equivocada;

3 - Estudo de cores	–	é	muito	importante,	por	auxiliar	no	sentido	
de	que	os	figurinos	estabeleçam	uma	harmonia	ou	contraste	com	a	
iluminação,	cenário	e	demais	elementos	cênicos;	

4 - Tecnologia têxtil – possibilita a escolha dos materiais têxteis, 
auxiliando	na	busca	de	materiais	genéricos	para	um	determinado	
fim,	 assim	 como	 dos	 acabamentos	 e	 beneficiamentos	 (lavagens,	
tingimentos,	estampas	etc.)	mais	adequados	à	cena	e	ao	processo	
de confecção, pensando nas possibilidades de tecidos	 que	 não	
sejam	muito	quentes,	para	muitas	produções,	ou	que	estejam	de 
acordo	com	os	interesse	dos	artistas;	

5 - Modelagem e ergonomia	–	possibilita	desenvolver	os	figurinos	

Croqui	definido	para	o	figurino	do	per-
sonagem Tamino da Ópera  “A Flau-
ta	Mágica,	W.A.	Mozart”,	 	montagem	
da	 Orquestra	 Unisinos	Anchieta	 sob	
a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	 Porto	
Alegre/RS - 2013. Desenho e criação: 
Anderson Luiz de Souza.
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pensando nas singularidades de cada corpo, na postura, no conforto 
ou desconforto e movimentação	dos	 intérpretes,	assim	como	nos	
processos de confecção mais	 adequados	 aos	 materiais	 têxteis	
definidos	e	à	cena	estipulada.

6 - Noções de corte e costura	 –	 possibilita	 que	 o	 figurinista	
consiga	definir	 ou	 interpretar	 com	maior	 precisão	as	 informações	
de	uma	ficha	 técnica,	auxiliando-o	na	definição	dos	processos	de	
modelagem e confecção das peças de acordo com os materiais 
têxteis	definidos,	ou,	mesmo,	a	definir	o	material	 têxtil	em	 função	
da	 estrutura	 de	 confecção	 que	 se	 tem	 disponível,	 ou,	 ainda,	 na	
contratação	e	orientação	dos	serviços	de	terceiros	que	venham	a	
confeccionar	tais	figurinos;
 
E muitos outros... 

 Tudo isso pode ser utilizado para a criação, produção e 
desenvolvimento	 de	 figurinos.	 O	 figurinista	 necessitará	 desses	
conhecimentos,	técnicas	e	estruturas	ou	precisará	buscar	o	trabalho	
de	 outros	 profissionais	 capacitados	 que	 possam	 auxiliar	 no	 seu	
trabalho.

Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem Monostatos da Ópera  “A 
Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		monta-
gem	da	Orquestra	Unisinos	Anchieta	
sob	 a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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IMPORTANTE

Nem	todo	o	figurinista	cria	e	desenvolve	seus	figurinos	seguindo	rigi-
damente cada um dos elementos citados, pois, dependendo da ne-
cessidade	de	cada	um,	a	criação	do	figurino	se	dá	de	acordo	com	o	
que	considera	mais	adequado	para	seu	trabalho.	
É	importante	pensar	na	estrutura	técnica	(materiais	e	equipamentos),	
assim	como	pensar	também	no	espaço	necessário	para	a	confecção	
dos	figurinos.	

O	figurino	não	está	a	serviço	de	uma	cena	ou	espetáculo,	o	figurino	
não	 auxilia	 na	 criação	 de	 um	 trabalho	 artístico,	 o	 figurino	 não	 é	 o	
responsável	pela	constituição	de	um	personagem	e	o	figurino	não	é	
a	vestimenta	que	embeleza	artistas,	mas,	sim,	O	FIGURINO	É	UM	
DOS	ELEMENTOS	QUE	CONSTITUEM	DIFERENTES	CENAS.	O	
figurino	faz	parte	da	cena,	assim	como	tantos	outros	elementos.

LEITURAS INDICADAS:
NERO,	Cyro	del.	Cenografia	–	uma	breve	visita.	Editora	Claridade,	
São Paulo, 2008.

LEITE, Adriana & GUERRA, Lisette. Figurino: uma experiência na 
televisão. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

BOUCHER,	François.	História	do	vestuário	no	Ocidente.	São	
Paulo: Cosac Naify, 2010.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion design – manual do estilista. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005.

HOPKINS, Jhon. Desenho de moda. Porto Alegre: Bookman, 2011.

Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem da Pamina da Ópera  “A 
Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		monta-
gem	da	Orquestra	Unisinos	Anchieta	
sob	 a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem do Papageno da Ópera  
“A	Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		mon-
tagem	da	Orquestra	Unisinos	Anchie-
ta	sob	a	 regência	de	Evandro	Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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Croqui	 de	 figurino	 escolhido	 para	 o	
personagem da Papagena da Ópera  
“A	Flauta	Mágica,	W.A.	Mozart”,		mon-
tagem	da	Orquestra	Unisinos	Anchie-
ta	sob	a	 regência	de	Evandro	Matté.	
Porto Alegre/RS - 2013. Desenho e 
criação: Anderson Luiz de Souza.
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O Trabalho 
do Figurinista

Cultura
Modos de vida, costumes, valores de 
diferentes povos e grupos sociais1.

Produção Cultural
Dá-se em uma determinada cultura, 
com seus costumes, valores e 
diferenças.	Tudo	o	que	se	produz	no	
interior de cada cultura, pensando isso 
com	um	foco	antropológico.	Também	é	
compreendida	como	o	planejamento,	
a	elaboração	e	a	execução	de	projetos	
e produtos culturais, destacando 
critérios	artísticos,	sociais,	políticos	e	
econômicos...

Produção Artística
Algo	que	se	produz	como	arte.	Pode	
se	 constituir	 com	 especificidades	
técnicas	 e/ou	 estéticas	 da	 arte	 em	
questão,	 podendo	 ser	 arte	 cênica	
(circo, dança e teatro), artes visuais, 
música, cinema e tantas outras. Dá-
se em uma determinada cultura ou 
no cruzamento de diferentes culturas, 
com seus costumes, valores e 
diferenças. 

1. Ver mais em: a) Da MATTA, Roberto. 
Explorações: Ensaios de Sociologia 
Interpretativa. Rocco, Rio de Janeiro: 1986. 
b)	 LARAIA,	Roque	de	Barros.	Cultura	 um	
conceito	 antropológico.	 19ª	 Ed.	 Rio	 de	
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. C) Glossário 
de Cultura / Rodolfo Cascão...[et. al.], 
Eustáquia	 Salvadora	 de	 Sousa	 e	 Cláudia	
Martins Ramalho (coords.) – / SESI. DN. 
Brasília : SESI/DN,2007.

O	figurinista	desenvolverá	o	figurino	como	uma	produção	
artística ou como uma produção cultural.  Toda produção artística 
e toda produção cultural são frutos da(s) cultura(s). A produção 
artística,	 além	 de	 cultural,	 obviamente	 também	 é	 arte,	 mas	 nem	
toda produção cultural pode ser considerada arte, por não tratar de 
questões	específicas	das	artes.

CULTURA
Para	 compreender	 o	 conceito	 de	 cultura	 é	 fundamental	

olhar para a antropologia. Cultura: 

“é	 o	 conjunto	 de	 valores,	 hábitos,	 influências	
sociais e costumes reunidos ao longo do tempo, 
de	 um	 processo	 histórico	 de	 uma	 sociedade.	
Cultura	é	tudo	o	que	com	o	passar	do	tempo	se	
incorpora à vida dos indivíduos, impregnando o 
seu cotidiano.1”

PRODUÇÃO CULTURAL
É	de	acordo	com	a	perspectiva	citada	anteriormente	que	

os espetáculos teatrais, a produção de revistas, as produções 
cinematográficas,	os	comerciais,	os	eventos	sociais	e	tantos	outros	
são pensados como cultura, produção da cultura e na cultura, 
como	produção	cultural.	Nem	toda	produção	cultural	é	artística:	um	
espetáculo	teatral	é	uma	produção	artística	que	faz	parte	da	cultura,	

1. Gilberto Freyre, 1969.



Rascunho	 do	 figurino	 das	 bailarinas	
que	 interpretaram	 o	 personagem	 da	
andorinha Sinhá. Espetáculo Infân-
til “O Gato malhado e a andorinha 
Sinhá”.	 Porto	 Alegre/RS,	 2013.	 De-
senho e criação: Anderson Luiz de 
Souza.
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Desenho	técnico	de	peça	que	compôs	
o	figurino	das	bailarinas	que	interpre-
taram o personagem da andorinha 
Sinhá. Espetáculo Infântil “O Gato 
malhado	e	a	andorinha	Sinhá”.	Porto	
Alegre/RS, 2013. Desenho e criação: 
Anderson Luiz de Souza.
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Não	 se	 trata	 de	 definirmos	 aqui	 se	
algo	é	arte	ou	não,	apenas	estamos	
delimitando	 para	 esclarecer	 que	 a	
Cultura	é	algo	que	engloba	tudo	e	que	
dentro da cultura nem toda produção 
cultural	 é	 reconhecida	 como	 arte.	 O	
figurinista	 desenvolve	 seu	 trabalho	
tanto para produções culturais como 
para produções artísticas.

mas um evento social – como uma festa em uma casa noturna –, 
embora	faça	parte	de	uma	determinada	cultura,	não	é	uma	produção	
artística.

PRODUÇÃO ARTÍSTICA
Salientamos	 aqui	 como	 produção	 artística	 todas	 as	

atividades criadas, produzidas e desenvolvidas dentro de alguma 
área	reconhecida	como	arte.	Ex.:	teatro,	dança,	circo,	ópera,	cinema,	
pintura... Essas áreas possuem suas necessidades, conhecimentos, 
técnicas	específicas	e	modos	de	fazer	acontecer	que	as	constituem	
como	arte.	Por	isso,	para	o	figurinista,	se	faz	importante	conhecer	
cada	área	ou	buscar	o	apoio	de	profissionais	de	cada	meio.	E	a	
produção artística se dá no interior da(s) cultura(s).

 NECESSIDADES GERAIS PARA O TRABALHO DO  
 FIGURINISTA
	 Seja	em	uma	produção	cultural	ou	em	uma	produção	
artística, o	figurinista	deverá	estar	atento,	em	cada	trabalho,	a:	

1	-	Serviços	prestados;	

2	-	Profissionais	envolvidos;	

3	-	Materiais	necessários;	

4	-	Tempo	de	envolvimento;	

5	–	Estrutura	(física	e	técnica)	necessária.

 ENVOLVIMENTO DO FIGURINISTA
O	envolvimento	do	figurinista	em	qualquer	proposta	em	que	

seu	trabalho	é	solicitado	se	desdobra	em	participações,	iniciativas	e	
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responsabilidades	que	podem	colocá-lo	muito	próximo	dos	demais	
envolvidos em um espetáculo de circo, dança, teatro, musical, em 
um videoclipe, em um comercial, em um programa de TV...

Abaixo destacamos algumas possibilidades de 
envolvimento	 de	 um	 figurinista,	 sendo	 que	 muitas	 delas	 podem	
valer em um trabalho e outras não: tudo dependerá dos acordos 
que	o	figurinista	fará	com	os	responsáveis	pelo	projeto,	espetáculo,	
programa ou outro tipo de produção artística e/ou produção cultural.

1	-	Assistir	ensaios;	

2	-	Ler	roteiros	e	propostas;	

3	-	Criar,	apresentar	e	discutir	as	propostas	de	figurino	com	os	
envolvidos;	

4	-	Pesquisar	para	criar	e	desenvolver	propostas	de	figurino;	

5	-	Propor	mudanças	nas	propostas	apresentadas	quando	
necessário;	

6	-	Pensar	na	articulação	do	figurino	com	os	demais	elementos	da	
cena;	

7	-	Pesquisar	materiais;	

8	-	Comprar	materiais;	

9	-	Modelar,	costurar,	customizar...;	

10	-	Contratar	serviços	como:	costureira	e	outros	(quando	
necessário);	

11	-	Acompanhar	o	desenvolvimento/produção	do	figurino	quando	
realizado	por	terceiros	contratados;	

12	-	Fazer	parcerias	com	acervos;	

13	-	Gerenciar	e	ficar	responsável	por	acervos	e	guarda-roupas;

14	-	Compor	propostas	de	figurino	com	figurinos	já	existentes;	
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15	-	Acompanhar	prova	de	figurino	e	ajustes	necessários;	

16	-	Entregar	figurino;	

17	-	Acompanhar	o	ensaio	geral	com	figurino;	

18	-	Ficar	atento	à	utilização	do	figurino	durante	a	temporada	de	
um	espetáculo;	
E muito mais...

 ONDE SE PODE ATUAR COM CRIAÇÃO DE FIGURINO
Como citado anteriormente ao indicar possibilidades de 

cenas,	 as	 áreas	 para	 a	 criação	 de	 figurinos	 são	 muitas,	 mas	 é	
importante estar atento e tentar perceber onde tem sido comum a 
contratação	de	figurinistas.	As	produções	culturais	e	artísticas,	de	
modo	geral,	necessitam	de	um	orçamento	que	tenha	uma	parcela	
destinada	à	produção	do	figurino	e	ao	pagamento	de	figurinista.	

Um	 show,	 programa	 de	 TV,	 comercial	 que	 possua	 uma	
verba	para	a	realização	de	seu	produto	e	já	tenha	verba	para	pagar	
todos	os	serviços	e	profissionais,	contrata	o	figurista	com	valores	
e	 datas	 definidos	 para	 os	 pagamentos	 e	 compra	 de	 materiais	
(teoricamente).	 Porém	 alguns	 grupos,	 companhias	 artísticas,	
coletivos artísticos e artistas independentes de algumas áreas nem 
sempre possuem uma verba previamente garantida. Sendo assim, 
em muitos casos, buscam seus patrocínios e verbas de incentivo 
através	das	Políticas	Públicas	de	Cultura.

As Políticas Públicas de Cultura são os modos legais 
de	se	organizar	as	 formas	de	 incentivo	à	cultura,	seja	através	de	
repasse	de	verba	direta	ou	através	de	leis	de	incentivo	à	cultura	que	
permitem	a	busca	de	patrocínio.	É	importante	que	o	figurinista	esteja	
atento	a	tudo	isso,	pois	no	Brasil	muitos	figurinistas	são	contratados	
temporariamente	por	projetos	culturais	que	necessitam	da	produção	
de	 figurino	 para	 seu	 produto	 final.	 Ex.:	 um	 espetáculo	 de	 dança	
será realizado por receber patrocínio de uma grande empresa e 
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essa empresa patrocinará o respectivo espetáculo e poderá abater 
o	valor	patrocinado	de	um	determinado	 imposto	a	pagar,	ou	seja,	
o	 valor	 patrocinado	 só	 poderá	 ser	 abatido	 por	 ter	 sido	 o	 projeto	
do espetáculo de dança aprovado por alguma lei de incentivo. O 
que	 interessa	sobre	 isto	é	que	um	projeto	 incentivado/financiado/
patrocinado	 que	 recebe	 alguma	 verba	 para	 sua	 execução	 e	 que	
necessita	de	figurino,	provavelmente	contratará	um	figurinista.	Isso	
indica	mercado	de	trabalho	para	figurinistas.

O	Ministério	da	Cultura	do	Brasil,	dentro	de	suas	políticas	
públicas de cultura, divide as produções culturais em Áreas Culturais 
e essas áreas são subdivididas em Segmentos Culturais. É em 
muitas	 dessas	 áreas	 e	 segmentos	 que	 se	 encontra	 possibilidade	
de	atuação	para	o	figurinista.	Neste	caso,	as	produções	artísticas	e	
produções culturais são produzidas todas dentro das áreas culturais 
e de seus respectivos segmentos culturais.

ÁREAS CULTURAIS: 
-	Artes	Cênicas;	
-	Artes	Visuais;	
-	Audiovisual;	
-	Humanidades;	
-	Música;	
-	Patrimônio	Cultural.
Cada área cultural possui seus segmentos culturais.

Ex.: 
A seguir apresentamos os seguimentos das artes cênicas. 

Nos	cinco	Segmentos	Culturais	citados,	necessita-se	de	figurino	e,	
automaticamente,	de	figurinista.	Mas	nem	todas	as	áreas	culturais	e	
segmentos	culturais	necessitam	de	figurino	e	figurinista.	

Desenho	técnico	de	peça	que	compu-
nha	o	figurino	de	uma	das	bailarinas	
para	a	cena	na	qual	interpretava	uma	
cobra. Espetáculo Infântil “O Gato 
malhado	e	a	andorinha	Sinhá”.	Porto	
Alegre/RS, 2013. Desenho e criação: 
Anderson Luiz de Souza.
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No	caso	das	Artes	Visuais,	 o	 figurino	 aparece	menos	do	
que	na	área	anterior,	mas	pode	haver	necessidade	de	figurino	em	
um	trabalho	de	fotografia,	tudo	vai	depender	da	proposta	do	artista	
visual. Talvez possa haver uma performance envolvida com artes 
plásticas	que	possa	necessitar	de	figurino.

Neste	caso	o	trabalho	do	figurinista	pode	se	dar	de	outra	
forma, mais voltado para a organização e preparação de materias 
para	publicação,	se	isto	for	de	interesse	do	figurinista	e	se	houver	
um convite para a realização deste tipo de trabalho, algo mais 
voltado	para	consultoria	de	conteúdos	ou	para	a	pesquisa.

Área Cultural Segmento Cultural
Artes Cênicas Circo

Dança

Mímica

Ópera

Teatro

Área Cultural Segmento Cultural
Artes Visuais Fotografia

Gráficas

Gravuras

Plásticas

Área Cultural Segmento Cultural
Humanidades Acervo Biblioteca

Arquivo

Biblioteca

Edição de Livros

Evento Literário

Filosofia

Obras de Referência

Periódicos
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No caso do Audiovisual, há grandes possibilidades para o 
trabalho	 do	 figurinista,	 principalmente	 voltado	 para	 as	 produções	
cinematográficas,	seja	de	curta,	média	ou	longa	metragem,	além	de	
tantas outras possibilidades de programas feitos para a televisão.

Na	produção	musical,	o	envolvimento	do	figurinista	é	muito	
solicitado, pois, nesses casos, os artistas, em geral, necessitam de 
figurinos.	Em	alguns	 casos	o	 trabalho,	 quando	está	mais	 voltado	
para uma vestimenta social, acaba sendo realizado por um produtor 
de moda/personal stylist/consultor de imagem. 

Alguns	figurinistas	realizam	trabalhos	de	consultoria	para	a	
organização	ou	produção	de	acervos	e	para	a	produção	de	figurinos	
ligados	a	culturas	e	etnias.	Muitas	vezes	podem	até	trabalhar	com	

Área Cultural Segmento Cultural
Audiovisual Difusão

Distribuição	Cinematográfica

Exibição	Cinematográfica

Formação/Pesquisa/Informação

Infraestrutura	Técnica	Audiovisual

Multimídia

Preservação/Restauração/Memória	Cinematográfica

Produção	Cinematográfica

Produção	Radiofônica

Produção Televisiva

Rádio/TVs Educativas

Área Cultural Segmento Cultural
Música Áreas Integradas

Música Erudita

Música Instrumental

Música Popular

Desenho	 técnico	de	peças	que	com-
punham	 o	 figurino	 do	 bailarino	 que	
interpretava o Gato Malhado. Espe-
táculo Infântil “O Gato malhado e a 
andorinha	 Sinhá”.	 Porto	 Alegre/RS,	
2013. Desenho e criação: Anderson 
Luiz de Souza.
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historiadores ou em exposições de determinados museus. Isso não 
é	muito	comum,	mas	é	possível.

É	claro	que	o	figurinista	também	pode	atuar	em	espetáculos	
e demais atividades artísticas e culturais independentes, para 
agências de publicidade, agência de produção de eventos, 
programas de televisão, produtores de cinema ou audiovisual, 
escolas de circo, de dança, de teatro, entre outros.

 O QUE O FIGURINISTA PODE REALIZAR/PRODUZIR
	 O	trabalho	de	produção	do	figurinista	pode	se	dar	de	
várias formas:

- Criar figurinos
A criação pode envolver muitas possibilidades, mas vamos 
destacar	aqui	a	pesquisa,	os	desenhos	dos	figurinos,	as	escolhas	
de materiais...

- Confeccionar figurinos
Modelar e confeccionar as peças.

Área Cultural Segmento Cultural
Patrimônio	
Cultural

Acervo

Acervos	Museológicos

Arqueológico

Arquitetônico

Artesanato/Folclore

Cultura Afro Brasileira

Cultura Indígena

História

Museu
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- Trabalhar na manutenção de figurinos
Avaliar	a	situação/estado	de	figurinos	existentes,	realizar	
consertos, reformas, customização, alterações...

- Realizar seleção e definição de figurinos
Selecionar	 e	 escolher	 figurinos	 quando	 se	 tem	 várias	 opções	
prontas.	Isso	normalmente	acontece	quando	se	pretende	reutilizar	
figurinos	já	existentes.

- Consultoria
O	 trabalho	 de	 consultoria	 do	 figurinista	 vai	 depender	 muito	 do	
acordo	realizado	com	seu	contratante,	mas	pode	envolver	pesquisa,	
indicações	 de	 figurinos	 existentes,	 indicações	 ou	 avaliação	 de	
matérias,	indicação	ou	avaliação	de	produtos	e	serviços...

 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO
A	profissão	de	figurinista	é	 regulamentada	através	da	Lei	

Nº	6.533,	de	24	de	Maio	de	1978,	que	dispõe	sobre	as	profissões	
de	Artista	e	de	Técnico	em	Espetáculos	de	Diversões,	e	dá	outras	
providências.	O	texto	original	foi	publicado	no	Diário	Oficial	da	União	
- Seção 1 - 26/05/1978 , Página 7777. Link para acesso: http://
www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6533-24-maio-1978-
365784-publicacaooriginal-1-pl.html. 

O	texto	foi	retificado	no	Diário	Oficial	da	União	-	Seção	1	
-	28/06/1978	,	Página	9847	(Retificação).	Disponível:	http://www2.
camara.gov.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6533-24-maio-1978-365784-
norma-pl.html

Posteriormente,	 foi	publicado	um	decreto	com	um	quadro	
anexo	com	títulos	e	descrições	das	funções	em	que	se	desdobram	
as	atividades	de	artistas	e	 técnicos	em	espetáculos	de	diversões	

Desenho	 técnico	 de	 peça	 que	 com-
punha	os	figurinos	dos	bailarinos	que	
interpretariam os sapos. Espetáculo 
Infântil “O Gato malhado e a andori-
nha	 Sinhá”.	 Porto	 Alegre/RS,	 2013.
Desenho e criação: Anderson Luiz de 
Souza.
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e	em	que	se	encontra	a	 função	de	figurinista.	Decreto	Nº	82.385	
- DE 05 DE OUTUBRO DE 1978, Regulamentação de Artistas e 
Técnicos	de	Espetáculos	e	Diversões.

Link para acessar o Decreto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1970-1979/D82385.htm 

Link	para	acessar	o	quadro	anexo	ao	citado	decreto:  http://www.
iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Leis/Decreto%2082385_QUADRO%20
ANEXO.pdf

 DRT
DRT	 é	 um	 registro	 profissional	 fornecido	 pela	 Delegacia	

Regional do Trabalho. Voltamos à Lei 6.533, criada em 1978, 
citada	 anteriormente,	 que	 regulamenta	 as	 profissões	 de Artista e 
de	 Técnico	 em	 Espetáculos	 de	 Diversões,	 que	 diz	 que, para os 
profissionais	serem	contratados	como	profissionais	em	trabalhos	de	
TV, cinema, teatro, publicidade e outros, necessitam ter o DRT. Por 
isso	 é	 importante	 realizar	 seu	 registro	 profissional,	 que	 pode	 ser	
realizado	através	do	SATED.

 SATED
Os	 interessados	 em	 buscar	 um	 registro	 profissional	 de	

figurinista	 podem	 procurar	 o	 SATED	 de	 seu	 Estado,	 que	 é	 o	
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, 
presente na maioria dos estados brasileiros e responsável por 
conceder o documento de DRT.

Para conseguir o DRT você precisa ter uma formação 
universitária e/ou ter realizado alguns cursos reconhecidos pelo 
SATED.	 Você	 deverá	 apresentar,	 ao	 SATED,	 documentos	 que	
comprovem	 que	 você	 já	 realizou	 alguns	 trabalhos	 em	 projetos	
culturais,	projetos	profissionais	de	TV,	comerciais,	eventos,	cinema,	
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espetáculos de circo, dança ou teatro, entre outros. A forma de 
avaliação	de	documentos,	dos	tipos	e	quantidades	de	documentos	
que	devem	ser	apresentados,	pode	variar	de	SATED	para	SATED.	
Por	isso	é	importante	consultar	o	SATED	de	sua	região.

Após	o	SATED	aprovar	seu	pedido,	você	receberá	o	DRT	
provisório,	 com	 validade	 de	 um	 ano.	 Durante	 os	 doze	 meses	
seguintes,	o	profissional	deverá	realizar	pelo	menos	um	trabalho	na	
área	artística	para	que	consiga	obter	o	DRT	definitivo.

Páginas na internet de alguns SATEDs. Demais contatos e 
endereços	de	outros	estados	podem	ser	consultados	através	de	um	
site de buscas:

SATED RS: http://www.satedrs.org.br 
SATED SC: http://www.satedsc.org.br/
SATED PR: http://www.satedpr.org.br/ 
SATED SP: http://www.satedsp.org.br/
SATED RJ: http://www.satedrj.org.br/ 
SATED BA: http://www.satedba.com.br
SATED AL: http://www.satedal.com.br/
SATED PE: http://www.satedpe.com.br 
SATED RN: http://www.satedrn.org/ 
SATED CE: http://www.satedce.org.br/ 
SATED GO: http://www.satedgo.com/site/ 
SATED MG: http://www.satedmg.org.br/ 
SATED ES: http://www.satedes.comunidades.net

LEITURAS INDICADAS:
Da MATTA, Roberto. Explorações: Ensaios de Sociologia 
Interpretativa. Rocco, Rio de Janeiro: 1986. 
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Estação das Letras e Cores, 2010. Pág. 59-68.
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Pág. 22-25.
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CASCÃO,	Rodolfo.	Cultura:	300	definições,	2	equívocos	e	alguns	
desafios.	 In.:	 Glossário	 de	 Cultura	 /	 Rodolfo	 Cascão...[et.	 al.],	
Eustáquia	Salvadora	de	Sousa	e	Cláudia	Martins	Ramalho	(coords.)	
– / SESI. DN. Brasília : SESI/DN,2007.

NORONHA,	 Vânia.	 Outros	 desafios	 para	 o	 campo	 da	 cultura.	
In.:	 Glossário	 de	 Cultura	 /	 Rodolfo	 Cascão...[et.	 al.],	 Eustáquia	
Salvadora de Sousa e Cláudia Martins Ramalho (coords.) – / SESI. 
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SATED	-	Sindicato	dos	Artistas	e	Técnicos	em	Espetáculos	de	
Diversões. Acesso: http://www.sated.com.br/ 

Minc	–	Ministério	da	Cultura	do	Brasil.	Acesso:	http://www.cultura.
gov.br/ 
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Adaptação	 realizada	em	figurino	que	
já	 existia.	 Realizado	 para	 o	 trabalho	
de Performance de Dança Contem-
porânea intitulado PERSPECTIVAS 
–	 Instalações	 Coreográficas	 sob	 Di-
reção de Carla Vendramin. Porto Ale-
gre, 2011. Desenho: Anderson Luiz 
de Souza. Criação: Anderson Luiz de 
Souza, Matheus Dreher, Marina Schu-
ch e Camila Torres
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Projeto

O	trabalho	de	um	figurinista	pode	ser	organizado	através	
de	um	simples	e	breve	projeto	em	que	seus	compromissos	devem	
ficar	claros	para	o	contratante,	assim	como	todas	as	necessidades,	
prazos, valores...

Não	 se	 trata	 da	 elaboração	 de	 um	 projeto	 cultural	 para	
captação	de	 recursos,	muito	menos	de	um	projeto	acadêmico	de	
pesquisa,	mas	de	uma	forma	de	organizar	e	planejar	seu	trabalho.	

Este	projeto	organizacional	pode	ser	feito	de	várias	formas,	
inclusive	 cada	um	pode	 criar	 a	 sua.	Aqui	 vamos	apresentar	 uma	
possibilidade	de	fazer	o	projeto	que	trará	definições	que	serão	de	
grande	 importância	 para	 a	 pesquisa,	 criação	 e	 desenvolvimento	
do	 figurino	 em	 jogo,	 pois	 o	 modo	 de	 trabalho,	 os	 profissionais	
envolvidos, os prazos, valores e tantas outras necessidades 
apresentadas	serão	as	condições	que	se	terá	para	trabalhar,	se	sua	
proposta/projeto	for	aprovada.

O	 projeto/proposta/planejamento,	 ou	 outro	 nome	 que	 se	
queira	 dar,	 pode	 funcionar	 como	 um	 documento	 para	 firmar	 um	
acordo	que	pode	ser	assinado,	e	o	figurinista	pode	ficar	com	uma	
cópia	 assinada	 pela	 pessoa	 que	 recebeu.	Mas	 isso	 não	 é	muita	
burocracia?	Sim,	mas	é	uma	maneira	de	 fazer	com	que	 todos	os	
envolvidos tenham tudo bem esclarecido, assim se evita alguns 
problemas,	como	aqueles	em	que	alguém	diz:

Contratante: Pessoa ou empresa 
que	 contrata	 o	 figurinista	 e	 demais	
profissionais.

Contratado: Figurinista e demais 
profissionais	 que	 são	 contratados	
para	 realizar	 o	 figurino	 para	 algum	
filme,	novela,	espetáculo,	show...	
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- Mas eu pensei que você iria fazer...
- Mas eu pensei que você estivesse entendido que...
- Mas eu pensei que tudo seria de outra forma...

Por	 isso	 é	 importante	 apresentar	 o	 projeto	 e	 ter	 uma	
cópia	 assinada	por	 quem	 recebeu,	 garantindo	que	a	pessoa	que	
recebeu	esteja	ciente	do	recebimento,	pois	em	alguns	casos	alguns	
contratantes	recebem	a	proposta	e	depois	esquecem	totalmente	do	
recebido	e	 fazem	cobranças	sobre	uma	proposta	que	não	 leram.	
Após	isso,	se	a	proposta	for	aceita,	o	contratante	fará	a	contratação	
de	 sua	 forma,	 seja	 lá	 qual	 for	 essa	 formalização.	 E	 é	 claro	 que	
um	projeto/proposta/planejamento	bem	organizado	e	apresentado	
sempre	é	recebido	como	sinônimo	de	profissionalismo.

Então,	 pensando	 na	 elaboração	 de	 um	 projeto,	 imagine	
que	alguém	chame	você	para	uma	reunião	solicitando	seu	trabalho	
de	figurinista.	Durante	a	reunião	fique	bem	atento	a	 tudo	o	que	é	
dito,	faça	perguntas,	tire	dúvidas,	tente	entender	o	que	o	contratante	
quer...	Depois	da	reunião,	faça	um	breve	projeto	com	orçamento	e	
demais informações e envie ao interessado e, se possível, apresente 
pessoalmente	o	projeto,	tudo	isso	pensando	na	organização	de	seu	
trabalho	e	nas	questões	apontadas	anteriormente.

Um	projeto/proposta	e/ou	planejamento	pode	ser	composto	
de	 diversas	 formas.	 Vamos	 apresentar	 um	 formato	 que	 pode	 se	
dar	pelo	desenvolvimento	dos	tópicos	apresentados	a	seguir,	mas	
lembrando	que	cada	um	pode	criar	o	seu	formato	como	considerar	
mais	adequado.

1	-	Identificação;
2 - Apresentação/resumo/sinopse:
3	-	Objetivos	e	metas:

Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem de ballet (dançado com 
sapatilhas de meia ponta) com refe-
rência	 nos	 Esquilos.	 Espetáculo	 “As	
Crônicas	 de	 Nárnia”,	 do	 Ballet	 Nara	
Dutra, Maringá/PR - 2008. Criação e 
Desenho: Anderson Luiz de Souza. 
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4	-	Justificativa:
5 - Metodologia:
6 - Cronograma:
7	-	Equipe:
8 - Orçamento.

IDENTIFICAÇÃO
A	 identificação	 de	 um	 projeto	 é	 muito	 importante.	 É	

comum	encontrar	projetos	em	que	não	são	colocadas	informações	
esclarecedoras	de	identificação,	e	isso	muitas	vezes	pode	atrasar	
um	processo	por	não	se	entender	do	que	e	de	quem	se	trata.	

Ex.	de	identificação:

a)       Nome do Figurinista responsável:
b)							Figurino(s)	para	o	projeto/cia/grupo/agência/espetáculo...:	
c)       Prazo de realização: de ___/ ___/ ___ a ___/ ___/___
d)							Data	de	entrega	do(s)	figurino(s):	___/	___/	___
e)       Cidade de realização do trabalho:
f)        Contatos (fones e e-mails):

APRESENTAÇÃO
Imagine	que	alguém	pegue	seu	projeto	para	ler	sem	saber	

do	se	trata.	Na	apresentação	é	importante	localizar,	deixar	claro	o	
que	será	feito,	mas	com	cuidado	para	não	se	estender	muito.

Ex. de apresentação:
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A	criação	e	execução	dos	figurinos	para	o	espetáculo	de	teatro	
“Uma	vida	intensa”	acontecerá	no	período	de	16	de	abril	de	2014	
a	20	de	julho	de	2014.	Serão	criados	e	confeccionados	08	figuri-
nos	e	entregues	na	data	final	prevista	anteriormente.	O	figurinista	
ficará	responsável	pela	contratação	de	serviços	e	compra	de	ma-
teriais. O pagamento deverá ser realizado 50% no momento da 
contratação	dos	serviços	e	o	restante	na	entrega	dos	figurinos.	O	
valor total, com serviços, materiais, criação e desenvolvimento, 
é	de	R$	000,00	(sem	valor	de	exemplo).	Alterações	poderão	ser	
negociadas.

OBJETIVOS E METAS
Descreva	tudo	o	que	se	pretende	desenvolver	no	projeto.	

Não	se	esqueça	de	esclarecer	as	quantidades,	para	que	depois	não	
tenha problemas como:

-	Pensei	que	também	seria	produzido	o	figurino	do	apresentador	
do	espetáculo,	que	seriam	09	figurinos	e	não	apenas	08,	como	
foram entregues.
-	Pensei	que	seriam	02	figurinos	para	cada	ator,	e	não	apenas	01	
para cada, como foi entregue.

Defina	 bem	 a	 quantidade	 de	 figurinos,	 para	 não	 haver	
equívocos	e	evitar	problemas.	Os	objetivos	e	metas	servem	para	
deixar	claro	o	que	se	compromete	a	alcançar.

É	 importante	 definir	 se	 o	 figurinista	 acompanhará	 o	
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espetáculo,	 filme,	 evento...	 definindo	 seu	 envolvimento	 durante	
todas as etapas da produção. No caso de uma produção audiovisual, 
provavelmente	 o	 figurinista	 acompanhará	 as	 gravações.	 Mas,	
no	caso	de	uma	peça	de	 teatro,	é	bem	provável	que	o	figurinista	
entregue	os	figurinos	antes	da	estreia	da	peça	teatral,	finalizando	
neste	 momento	 o	 seu	 envolvimento.	 Por	 isso,	 se	 o	 figurinista	
for acompanhar a temporada de um espetáculo garantindo a 
manutenção	dos	figurinos,	deve	deixar	claro	isso	nos	seus	objetivos	
e metas, pois isso implica esclarecer o tempo de envolvimento no 
projeto.

Ex.	de	objetivos	e	metas:

-	Criar	um	figurino	adaptado	para	o	espetáculo	de	ballet	clássico	
“A	Bela	Adormecida”,	em	que	serão	confeccionadas	14	peças;
-	Criar	6	figurinos	para	a	peça	teatral	“O	mundo	de	Odete”	e	con-
feccionar	2	peças	de	cada	figurino	criado,	 totalizando	12	peças	
confeccionadas;
-	Apresentar	03	desenhos	como	opções	de	figurino	para	a	atriz	
principal	da	Ópera	Carmem	(mesmo	que	depois	você	faça	mais	
opções, mas assim estará comprometido com apenas 03 dese-
nhos	para	apresentar);
- Realizar a compra de tecidos e aviamentos para a confecção 
dos	figurinos;
-	Contratar	costureira	e	acompanhar	a	confecção	dos	figurinos;

JUSTIFICATIVA
A	 justificativa,	 neste	 caso,	 serve	 apenas	 para	 esclarecer	

algumas	necessidades	que	podem,	às	vezes,	não	ser	muito	bem	
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Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem de ballet (dançado com sa-
patilhas de ponta) com referência no 
leão	(Aslan).	Espetáculo	“As	Crônicas	
de	Nárnia”,	do	Ballet	Nara	Dutra,	Ma-
ringá/PR - 2008. Criação e Desenho: 
Anderson Luiz de Souza. 
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Desenho	técnico	de	figurino	para	bai-
larino	que	interpretaria	o	personagem	
Sr.	Túmnus.	Espetáculo	“As	Crônicas	
de	Nárnia”,	do	Ballet	Nara	Dutra,	Ma-
ringá/PR - 2008. Criação e Desenho: 
Anderson Luiz de Souza. 
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interpretadas.	Talvez	 não	 seja	 necessário	 apresentar	 justificativa,	
mas,	se	 for,	é	nesse	momento	que	se	convence	o	contratante	de	
algumas necessidades.

Ex.	de	justificativa:

Por	se	 tratar	de	um	figurino	que	será	 realizado	com	a	 intenção	
de ser o mais parecido possível com as vestes utilizadas por Luís 
XIV	de	Bourbon	–	o	Rei-Sol	–,	é	importante	trabalhar	com	tecidos	
brocados/adamascados	 que	 possuem	 um	 preço	 elevado,	 mas	
que	apresentarão	em	cena	um	resultado	de	qualidade	e	realismo	
e contribuirão com a grandeza do espetáculo apresentado. A uti-
lização	de	tecidos	com	qualidades	inferiores,	normalmente	mais	
baratos,	poderá	comprometer	a	qualidade	de	todo	o	espetáculo.	

Obs.	1:	É	claro	que	nesse	caso	já	se	sabe	quais	serão	os	figurinos	
a	serem	produzidos,	pois	já	foram	solicitados	com	especificações.

Obs. 2: Neste caso foi indicado um tecido mais nobre, mas isso 
não	significa	que	não	se	possa	trabalhar	com	tecidos	mais	sim-
ples e mais baratos.

METODOLOGIA
São muitas as formas de se escrever uma metodologia. 

Vamos	pensar	aqui,	de	forma	bem	simples,	em	descrever	como	se	
dará	a	criação,	execução	e	confecção	do(s)	figurino(s),	pois	muitas	
vezes	a	verba	para	a	execução	dos	mesmos	é	disponibilizada	em	
parcelas, de acordo com as necessidades. Então se faz necessário 
organizar	 e	 planejar	 esses	 pagamentos.	 Isso	 é	muito	 importante	
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para	os	casos	em	que	os	materiais	e	profissionais	são	pagos	pelo	
contratante durante a execução, e não pagos diretamente pelo 
figurinista.	Assim,	o	contratante	fica	ciente	dos	momentos	em	que	
deve	 pagar	 a	 compra	 de	 tecidos,	 costureira,	 bordadeira,	 e	 até	 o	
próprio	figurinista,	entre	outros.

Ex. de Metodologia:

1º - Serão apresentados os desenhos com as ideias sobre os 
figurinos;
2º	 -	 Serão	 apresentados	 os	 desenhos	 dos	 figurinos	 finalizados	
com	as	definições	de	materiais	e	dos	profissionais	que	devem	ser	
contratados;
3º - Realizar a compra de materiais na presença do produtor do 
espetáculo	que	realizará	os	pagamentos	necessários;
4º	-	Realizar	a	prova	de	figurino	com	os	atores.	O	figurinista	levará	
os	figurinos	em	um	ensaio	da	peça	teatral;
5º	-	Realizar	o	pagamento	das	costureiras;
6º	-	Entregar	os	figurinos;

Mais itens poderão e deverão ser apresentados de acordo com o 
planejamento	e	necessidades	previstas	pelo	figurinista.	Os	itens	
exemplificados	poderão	ser	mais	detalhados.

Se	o	figurinista	 receber	previamente	o	valor	para	 realizar	
os pagamentos, não precisa agendar os pagamentos com o 
contratante, produtores ou demais responsáveis envolvidos no 
trabalho.	O	figurista	cuidará	destes	detalhes.	É	importante	informar-
se	previamente	sobre	se,	ao	final	do	processo,	deverá	apresentar	
nota	fiscal	de	todos	os	gastos	e	pagamentos,	para	se	organizar	em	
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relação a isso.
Outro	ponto	importante	é	que,	em	alguns	casos,	pode	não	

haver	 apresentação	 de	 desenhos,	 pois	 o	 figurino	 será	 composto	
com	peças	já	existentes,	ou	o	figurinista	trabalhará	com	adaptação	
de peças compradas prontas, e isso pode ser destacado nas etapas 
da metodologia.

CRONOGRAMA
Através	do	cronograma	são	definidas	as	datas	ou	períodos	

em	que	tudo	será	realizado.	Posteriormente,	alterações	poderão	ser	
realizadas e negociadas com os contratantes.

Ex. de cronograma:

Levando	em	consideração	que	se	trata	de	um	projeto	que	
será realizado em 03 meses.

Data Detalhamento

01/08/2014 Reunião	com	a	equipe;

01/08/2014
Realização	da	primeira	parte	do	pagamento	ao	figurinista	
(levando	 em	 consideração	 que	 este	 pagamento	 será	
realizado	em	02	parcelas);

25/08/2014 Apresentação dos primeiros desenhos para o diretor do 
espetáculo	destacando	a	pesquisa	realizada;

10/09/2014 Apresentação	 dos	 desenhos	 finalizados	 com	definições	
de	materiais;

11/09/2014 Compra	de	materiais;

12/09/2014 Início	da	confecção	dos	figurinos;

28/09/2014 Figurinos	serão	levados	até	o	ensaio	para	realizar	prova	
das	peças;

Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem de ballet (dançado com 
sapatilhas de ponta) com referência 
nos	Lobos.		Espetáculo	“As	Crônicas	
de	Nárnia”,	do	Ballet	Nara	Dutra,	Ma-
ringá/PR - 2008. Criação e desenho: 
Anderson Luiz de Souza.
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15/10/2014 Figurinos	levados	para	a	segunda	prova	das	peças;

30/10/2014 Entrega	dos	figurinos;

01/11/2014 Realização	do	pagamento	da	parcela	final	ao	figurinista.

O	cronograma	pode	ser	 realizado	da	 forma	que	cada	um	
considerar	mais	adequada.

EQUIPE
Neste	 espaço	 o	 figurinista	 poderá	 apresentar	 um	 breve	

currículo,	destacando	sua	formação	e	trabalhos	que	considere	mais	
importantes. Se tiver link de acesso para alguns de seus trabalhos, 
não	deixe	de	mencionar,	pois	é	importante	destacar	a	experiência	
que	se	tem	comprovando	com	trabalhos	já	realizados.

Se	 houver	 mais	 profissionais	 trabalhando	 em	 todo	 o	
processo,	se	 for	mais	de	um	figurinista,	se	houver	um	assistente,	
apresente da mesma forma. 

Não	fique	criando	currículos	como	historinhas	 românticas	
que	se	dizem	modernas,	autênticas	e	descoladas,	dizendo	que	é	
formado	em	medicina	por	uma	casualidade	do	destino	e	que	nas	
horas	vagas	é	blogueira(o),	que	gosta	de	lasanha	e	é	apaixonado	
por	 esquilos,	 mas	 desenvolve	 figurinos	 quando	 surge	 algum	
projeto.	Mostre	de	forma	objetiva	e	direta	sua	formação	e	trabalhos	
realizados, pois, se uma pessoa ou empresa pretender contratá-lo, 
muitas	vezes	não	quer	perder	tempo	lendo	páginas	sobre	os	cursos	
diferenciados	de	que	você	participou.

Não	 se	 esqueça	 de	 colocar	 sempre	 seu	 nome	 em	 seu	
currículo, pois um currículo sem nome não tem sentido.
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Ex. de currículo:

Maria Augusta de Holanda	-	figurinista:	Graduada	em	Artes	Cê-
nicas.	Especialista	em	Moda.	Fez	diversos	cursos	sobre	figurino,	
destacando-se	o	curso	de	 “Formação	de	Figurinista”	na	Escola	
de Artes Cênicas do RS da Fundação Emilio Sampaio. Trabalha 
desde 2003 como atriz e, paralelamente, criando e desenvolven-
do	figurinos.	Já	criou	figurinos	para	espetáculos	de	teatro,	dança,	
filmes,	ópera	e	shows	musicais.	Dentre	eles,	criou	figurinos	para	
o	espetáculo	 “O	dia	azul”,	do	diretor	Régis	Toledo,	para	o	filme	
“A	viagem	noturna”,	e	os	figurinos	dos	shows	da	cantora	Márcia	
Almeida.	Alguns	trabalhos	podem	ser	acessados	através	do	link:	
www.m.a.holanda.com

Obs. 1: Se tiver um link com currículo completo, detalhado, acrescente da se-

guinte forma: Link para acessar currículo detalhado: www.m.a.holanda.com/

currículo 

Obs. 2:	Todas	as	informações	acima	são	fictícias,	sendo	que	qualquer	seme-

lhança	é	uma	mera	coincidência.

ORÇAMENTO
O	 orçamento	 é	 o	 que	 define	 grande	 parte	 do	 que	 será	

possível	 realizar	 em	 um	 projeto.	 Orçar	 é	 fazer	 uma	 previsão	
financeira	necessária	para	a	realização	de	algo.		É	com	a	verba	que	
se	tem	disponível,	quando	um	orçamento	é	aprovado,	que	se	pode	
dar andamento à compra de material para utilizar na contratação de 
serviço,	na	locação	de	equipamentos	(se	for	necessário).	

Em	 alguns	 casos,	 o	 figurino	 de	 algum	 espetáculo	 é	
desenvolvido	com	uma	verba	já	definida	previamente.	A	produção	
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do	espetáculo	contrata	o	figurinista	deixando	claro	(se	não	deixar	
claro,	 pergunte	 sobre	 o	 orçamento	 disponível)	 que	 só	 possui	 um	
determinado	 valor	 para	 a	 criação	 do	 figurino	 (sendo	 este	 para	 o	
figurinista)	e	outro	determinado	valor	para	a	confecção	(sendo	este	
para	costureira	e	compra	de	materiais).	Neste	caso,	se	o	figurinista	
aceitar	a	proposta,	terá	um	valor	já	estipulado	para	trabalhar,	tendo	
que	 adaptar	 suas	 ideias	 às	 condições	 que	 encontrará	 com	 essa	
verba.

Quando	 um	 figurinista	 é	 contratado	 para	 apresentar	 um	
orçamento	para	um	projeto	que	não	possui	verba	definida	para	o	
figurino,	 pode	 propor	 valores	 como	 considerar	 mais	 adequado	 e	
negociar com os contratantes.

Sobre o orçamento do serviço do figurinista:
Muitas	 questões	 cruzam	 esta	 situação.	 Um	 figurinista	

já	 conhecido	 por	 todos	 seus	 trabalhos	 realizados	 com	 certeza	
terá	seu	valor	definido	e	negociado	em	cada	situação.	Mas	e	um	
figurinista	iniciante?	Ou	mesmo	um	figurinista	experiente,	não	muito	
conhecido,	que	valor	poderá	cobrar?

O	 Ministério	 da	 Cultura	 (MinC)	 divulgou,	 no	 dia	 25	 de	
julho	de	2012,	uma	pesquisa	atualizada	dos	indicadores	nacionais	
de	 preços	 da	 cultura.	 O	 levantamento	 detecta	 valores	 médios	
de itens, entre serviços e mão de obra do universo da produção 
cultural, indo desde preços de hospedagem, locação de veículos 
e	 espaços,	 frete	 e	 alimentação,	 até	 preços	 de	 mão	 de	 obra	 de	
cinegrafistas,	 coreógrafos,	 figurinistas,	 diretores	 e	 técnicos	 em	
variados	 segmentos.	 A	 pesquisa	 é	 utilizada	 para	 auxiliar	 na	
avaliação	 de	 projetos	 cadastrados	 na	 busca	 da	 renúncia	 fiscal	
através	 da	 Lei	 Rouanet,	 e	 pode	 ser	 atualizada	 a	 cada	 mês.	 Os	
valores apresentados constituem-se como referências para o 
mercado	 cultural,	 mas	 não	 são	 preços	 fixos	 para	 as	 categorias	
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elencadas.	A	proposta	não	é	engessar	valores,	mas	sim	servir	como	
parâmetro.	A	pesquisa	que	apresenta	os	 indicadores	 foi	 realizada	
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).	Chamada	de	“Indicador	de	preços	da	Cultura”,	a	pesquisa	
é	apresentada	em	duas	listas:	uma	de	serviços	e	outra	de	mão	de	
obra,	que	está	disponível	no	site	do	Ministério	da	Cultura	do	Brasil	
(MinC): http://www2.cultura.gov.br/site/2012/07/25/indicador-de-
precos-da-cultura-9/

Destacando	que	dois	dos	itens	são	apresentados	a	seguir,	
relativos	ao	trabalho	de	assistente	de	figurino	e	figurinista	na	área	
do	audiovisual.	É	 importante	 levar	 isto	em	consideração,	que	em	
cada	área	o	figurinista	pode	ter	diferentes	envolvimentos.	No	caso	
de	 produção	 de	 um	 filme,	 o	 figurinista,	 provavelmente,	 estará	
envolvido antes das gravações, durante todo o tempo de gravação 
do	 filme	e	 talvez	após	as	gravações	para	 realizar	 devoluções	de	
figurinos	 e	 cuidados	 com	 guarda-roupa.	 Em	 um	 espetáculo	 de	
teatro,	 em	 muitos	 casos,	 o	 figurinista	 é	 contratado,	 desenvolve	
o	 figurino	 e	 entrega	 antes	 da	 estreia	 do	 espetáculo,	 então	 ele	 é	
pago por seu serviço, deixando de fora o tempo de envolvimento 
nas apresentações do espetáculo, pois este não estará presente. 
Em	alguns	casos,	o	figurinista	se	envolve	em	todas	as	etapas	do	
projeto.	Cada	caso	é	um	caso.

Alguns	itens	da	pesquisa	publicada	pelo	MinC:

CATEGORIA AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL
Descrição de mercado Assistente	de	figurino Figurinista
Unidade Semana Semana
Brasília R$	1.016,44 R$	1.669,33
Porto alegre R$	1.016,44 R$	1.669,33
Recife R$	940,28 R$	1.692,53
Belém R$	940,28 R$	1.692,53
São Paulo R$	1.016,44 R$	1.669,33
Rio de Janeiro R$	940,28 R$	1.692,53

Desenho	técnico	de	figurino	para	bai-
larino	que	interpretaria	o	personagem	
Pedro.	 Espetáculo	 “As	 Crônicas	 de	
Nárnia”,	do	Ballet	Nara	Dutra,	Marin-
gá/PR - 2008. Criação e desenho: An-
derson Luiz de Souza.



67

projeto, pesquisa e criação

Lembrando	que	são	indicadores,	não	se	trata	de	uma	lei	que	define	
que	esse	valor	deva	ser	pago.

Além	 do	 MinC,	 o	 SATED	 SP	 publicou	 um	 documento	
com valores a serem pagos para ARTISTAS E TÉCNICOS EM 
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Na lista não encontramos valor indicado para o pagamento 
de	 figurinista,	 mas	 há	 um	 valor	 para	 costureira.	 Mesmo	 não	
apresentando	valor	para	figurinista	encontramos	o	seguinte	aviso	
no item F:

F) ADERECISTA, CENÓGRAFO, DIRETOR, 
ILUMINADOR, SONOPLASTA E DEMAIS 
FUNÇÕES	 A	 QUE	 ALUDE	 O	 QUADRO	
ANEXO	 AO	 DECRETO	 Nº	 82.385/78	 QUE	
NÃO CONSTAM DA TABELA ACIMA: 
LIVRE NEGOCIAÇÃO. Disponível em: 
http://www.satedsp.org.br/images/pdf/artes_
cenicas_2012-2013.pdf 

Então	o	figurinista	pode	negociar	seu	valor	como	considerar	
mais	adequado.

Abaixo, dois exemplos, de valores destinados para costureira na 
lista do SATED SP.

TÉCNICOS EM TEATRO ADULTO – DANÇA – SHOW – ÓPERA 
– ENCENAÇÕES RELIGIOSAS / HISTÓRICAS - CASAS 

NOTURNAS - DJ
Função Por apresentação Semanal Mensal

Costureira R$	210,00 R$	680,00 R$	1.910,00

TÉCNICOS EM CIRCO / CIRCO ESCOLA
Costureira R$	130,00 R$	460,00 R$	1.310,00

Mais informações podem ser encontradas no documento, 
acessando o link: http://www.satedsp.org.br/images/pdf/artes_
cenicas_2012-2013.pdf
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Esses são valores para costureira, previstos por 
apresentação, por semana ou por mês de trabalho prestado, mas 
os	figurinistas,	em	muitos	casos,	 cobram	por	 seu	serviço	criando	
seus	 valores.	Alguém	 encomenda	 um	 figurino,	 o	 profissional	 faz	
todo seu processo, cria, desenha, apresenta proposta, compra 
materiais,	contrata	serviços,	finaliza	o	figurino	e	entrega.	Após	todo	
esse processo, recebe o valor combinado por prestar o serviço, 
independente de ter levado 3 dias ou duas semanas. São diferentes 
formas	de	negociação,	só	fique	atento	por	seus	direitos	e	formas	de	
contratação. 

Além de todos esses detalhes, busque saber algumas 
informações:
1	-	Quanto	tempo	estará	envolvido	neste	trabalho?	Dias?	Semanas?	
Meses?
2	-	Deverá	criar	e	desenvolver	o	figurino?
3	-	Deverá	apenas	criar	e	outras	pessoas	desenvolverão?
4	-	Quanto	tempo	possui	para	apresentar	as	propostas	de	criação?
5	 -	Quantos	 figurinos	 você	 deverá	 criar	 e	 quantos	 figurinos	 você	
deverá	confeccionar?
6	-	Há	valor	já	destinado	ao	figurino?
7	 –	 Quando	 e	 onde	 ocorrerão	 os	 ensaios?	 Pois	 assim	 saberá	
quanto	tempo	levará	para	chegar	até	os	ensaios	e	quanto	tempo,	
em	média,	ficará	assistindo	a	um	ensaio.	
8	-	Como	e	quando	será	realizado	o	pagamento?
9	 -	De	que	 forma	será	 realizado	o	pagamento?	O	contratante	só	
pode	pagar	pelo	serviço	 realizado	para	uma	empresa	 (CNPJ)?	O	
contratante	pode	contratar	pessoa	 física	 (alguém	que	não	possui	
empresa)?	De	que	forma	a	pessoa	física	será	contratada	e	paga?	No	
caso de pessoa física, o pagamento será realizado por RPA (Recibo 
de	Pagamento	Autônomo)?	Se	for	por	RPA, consulte um contador 
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para	saber	sobre	todos	os	encargos	que	serão	descontados.
10	 -	 Deverá	 criar	 apenas	 um	 figurino,	 mas	 confeccionar	 muitos	
dessa	mesma	criação?
11	-	Pela	quantidade	de	figurinos	que	você	precisará	entregar	ao	
contratante,	será	necessário	contratar	um	assistente?
12 - O contratante pagará pelas despesas com costureira, 
materiais	 e	 tudo	 o	 que	 for	 necessário,	 além	 do	 valor	 a	 ser	 pago	
para	o	figurinista?	Ou	o	contratante	pagará	o	valor	final	pelo	figurino	
pronto?	Se	o	contratante	preferir	pagar	pelo	figurino	pronto,	evitando	
ter	 que	 se	 envolver	 em	 todo	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 do	
figurino,	poderá	realizar	o	pagamento	de	uma	parcela	do	serviço	no	
fechamento	do	contrato	ou	negociação?
-	E	tantas	outras	questões	que	você	poderá	pensar...

Tire	 todas	 as	 dúvidas,	 pergunte	 até	 o	 que	 parece	muito	
óbvio	e,	ao	final	de	uma	reunião,	recapitule	tudo	objetivando:

Ex.:
-	Então	fica	definido	que	terei	que	criar	01	figurino	para	um	espetáculo	
de	dança	e	dessa	criação	 terei	que	confeccionar	20	peças.	Terei	
que	entregar	os	figurinos	até	determinado	dia,	e	a	verba	disponível	
para	tudo	isso	é	R$	00,00,	sendo	o	pagamento	realizado	no	dia...	

Obs.: Com essas informações comentadas no decorrer deste ca-
pítulo,	você	pode	organizar	e	apresentar	o	seu	projeto.	Com	tudo	
isso	se	pode	reduzir	as	possibilidades	de	equívocos	e	problemas	
como	as	questões	apresentadas	em	um	capítulo	anterior,	em	que	
se ouve: 

-	Pensei	que	tudo	seria	de	tal	forma.
-	Não	havíamos	combinado	que	seria	diferente?
-	Pensei	que	você	havia	compreendido	que	eu	queria	que	fosse	
de tal forma. 
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Com base nessa e em tantas outras informações você 
poderá	pensar	no	valor	que	deverá	apresentar	no	orçamento	pelo	
seu trabalho.

Sobre o orçamento para os materiais:
Apresentar um orçamento para a compra de materiais antes 

de	 criar	 o	 figurino,	 sem	 saber	 que	 tipo	 de	material	 será	 utilizado	
para	 confeccionar	 o	 figurino,	 sem	 saber	 quanto	 de	material	 será	
utilizado,	é	praticamente	impossível.	Mas,	se	é	necessário	destinar	
o	valor	em	um	projeto	para	este	gasto,	algo	precisa	ser	previsto.	
É	 importante	 conversar	 com	 os	 responsáveis	 pelo	 trabalho	 que	
será	desenvolvido	para	saber	se	há	um	valor	máximo	que	pode	ser	
utilizado para a compra de materiais. Se houver, faça uma previsão 
dentro deste valor. Se não houver valor destinado, pense no número 
de	 figurinos	 que	 serão	 realizados	 e	 tente	 reservar	 um	 valor	 (R$)	
específico	para	cada	um.	

Por	 exemplo:	 serão	10	bailarinas	 clássicas	em	cena	que	
utilizarão	um	“tutu	romântico”	(um	tipo	de	figurino	do	balé	clássico),	
todos	os	figurinos	serão	iguais.	Pesquise	quanto	custa,	em	média,	
esse	 tipo	de	figurino	e	apresente	um	orçamento	declarando	que,	
mesmo	 sem	 saber	 ainda	 o	 que	 será	 feito,	 talvez	 se	 gaste,	 em	
média,	com	material,	R$	00,00	(o	valor	que	se	pesquisou)	para	a	
confecção	de	cada	um.	É	apenas	um	valor	para	que	o	contratante	
tenha alguma ideia.

Esclareça	que,	quando	o	figurino	for	criado,	será	possível	
definir	os	materiais	e	orçar:

-	tecidos;
-	linhas;
-	botões;
-	zíper;	
- e tantas outras necessidades...
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 Planilha orçamentária 
Muitos orçamentos são apresentados em planilhas. Vamos 

criar,	aqui,	uma	simples	tabela	para	exemplificar.
Nº Descrição Valor
01 Figurinista: criação e desenvolvimento R$	1.500,00
02 Costureira R$	1.200,00

03
Valor reservado para compra de peças em 
brechós

R$				480,00

04 Tecidos e aviamentos R$				500,00
05 Total R$	3.680,00

Com	o	orçamento	aprovado,	pode-se	partir	para	a	pesquisa	
e	criação	do	figurino	e	se	utilizar	de	tudo	o	que	foi	planejado.

O	orçamento	exemplificado,	para	alguns	projetos,	pode	ser	
considerado um valor alto e, para grandes produções, pode ser um 
valor	inviável	para	realizar	todo	o	projeto.

O	projeto	pode	ser	apresentado	em	poucas	páginas.	Cada	um	
dos itens apresentados deve ser esclarecedor, não há necessida-
des	de	desenvolver	grandes	textos.	Deve	ser	algo	que	possa	ser	
lido	rapidamente,	muitas	vezes	sendo	apresentado	em	até	duas	
páginas.

LEITURAS INDICADAS:
BRANT,	Leonardo.	O	poder	da	cultura.	São	Paulo:	Peirópolis,	2009.

ARMANI,	 Domingos.	 -	 Como	 elaborar	 projetos?	 -	 Editora	 Tomo	
Editorial.

LAFER,	 Inês.	 Dicas	 para	 captação	 de	 recursos	 para	 projetos.	
Instituto Idis, São Paulo. 

ÁVILA,	Célia	M.	de	(coord).	-	Gestão	de	Projetos	Sociais.	-	Editora	
AAPCS.



Desenho	técnico	de	figurino	para	bai-
larina	que	interpretaria	a	personagem	
Suzana.	Espetáculo	 “As	Crônicas	de	
Nárnia”,	do	Ballet	Nara	Dutra,	Marin-
gá/PR - 2008. Criação e desenho: An-
derson Luiz de Souza.
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Rascunhos	iniciais	de	alguns	dos	figu-
rinos	para	Ópera	 	 “A	Flauta	Mágica”,	
W.A.	Mozart”,		montagem	da	Orques-
tra Unisinos Anchieta sob a regência 
de	Evandro	Matté,	com	anotações	de	
referencias	de	pesquisa	de	elementos	
e	 materiais	 que	 iriam	 compor	 cada	
personagem, assim como notas de 
ideias	para	os	demais	figurinos.		Porto	
Alegre/RS - 2013.
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Pesquisa

Falar	 em	 pesquisa	 é	 apontar	 para	 algo	 amplo,	 pois	
podemos	falar	de	pesquisa	acadêmica,	pesquisa	cênica,	pesquisa	
de	ibope,	pesquisa	etnográfica,	pesquisa	específica	em	cada	área	
e	 tantos	outros	modos	de	pesquisar.	Mas	aqui	vamos	destacar	a	
pesquisa	 realizada	 para	 auxiliar	 na	 criação	 de	 figurinos.	 Não	 se	
trata	 de	 metodologia	 de	 pesquisa	 específica,	 mas	 de	 salientar	
algumas possibilidades de mapeamento na busca de informações 
que	serão	importantes	na	criação,	é	muito	mais	um	mapeamento	do	
que	tentar	realizar	descobertas	ou	problematizações.	Pode	também	
haver	pesquisa	de	campo,	em	que	se	vai	a	determinados	lugares	
pesquisar,	 estudar,	 conhecer,	 observar	 algo.	Durante	 a	 pesquisa,	
a	 criação	 já	 está	 acontecendo,	 pois,	 com	 as	 possibilidades	
encontradas, muitas escolhas vão sendo realizadas e muitos 
possíveis	figurinos	são	pensados.

A	 seguir,	 algumas	 possibilidades	 de	 pesquisa	 e	
mapeamento.	 O	 figurinista	 pode	 pesquisar	 de	 acordo	 com	 todas	
apresentadas abaixo ou escolher algumas delas.

PESQUISA SOBRE SEGMENTOS E SUAS PRODUÇÕES:
Como comentado anteriormente sobre segmentos, ao saber 

que	 precisará	 desenvolver	 um	 figurino	 para	 o	 segmento	 dança,	
teatro,	circo,	filme,	ópera,	produção	musical	ou	outros,	busque	se	
informar	 sobre	 o	 tipo	 de	 produção	 que	 será:	 um	 espetáculo,	 um	
vídeo promocional, gravação de um DVD musical, um programa 
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para	TV	sobre	circo...	Após	essas	informações,	pesquise	que	tipos	
de	trabalhos	já	foram	produzidos	como	aquele	em	que	você	irá	se	
envolver.

Ex. 01:
Figurino	para	um	filme	de	curta	metragem	sobre	a	vida	de	

um	 estudante	 de	moda.	 Procure	 se	 já	 foi	 produzido	 algum	 curta	
metragem	 sobre	 esta	 temática,	 ou	 um	 programa	 de	 TV,	 ou	 até	
reportagens	sobre	o	assunto	podem	ajudar.	Tudo	o	que	encontrar	
pode contribuir.

Ex. 02:
No	caso	de	um	figurino	para	um	espetáculo	de	dança,	um	

repertório	de	ballet	clássico,	pesquise	sobre	o	figurino	original	do	
repertório	e	variações	deste	figurino,	pois,	quando	um	repertório	é	
remontado,	muitas	vezes	o	figurino	pode	passar	por	modificações.	
Busque	 saber	 sobre	 o	 respectivo	 repertório	 de	 ballet,	 sobre	 as	
questões	 importantes	 e	 sobre	 os	 equívocos	 possíveis,	 consulte	
profissionais	que	trabalham	nesse	segmento.

Ex. 03:
Sobre a remontagem de uma peça teatral de um dramaturgo 

conhecido.	Busque	saber	que	tipos	de	trabalhos	esse	dramaturgo	
desenvolveu,	ao	que	ele	costumava	dar	ênfase	em	suas	produções,	
o	 que	 não	 se	 aproxima	 de	 suas	 propostas,	 as	 remontagens	 que	
foram	realizadas	sobre	seus	trabalhos.	Busque	informações	com	a	
produção,	diretores	e	demais	envolvidos	no	trabalho,	questionando	
se	será	um	trabalho	fiel	à	peça	original	encenada	com	o	texto	do	
respectivo dramaturgo, se será adaptada, se será criado um outro 
trabalho inspirado neste...

Ex. 04:
Um	 videoclipe	 de	 um	 cantor	 que	 está	 se	 destacando,	
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um espetáculo de dança contemporânea, uma performance... 
Busque	saber,	por	ser	um	 trabalho	de	estética	contemporânea,	o	
que	 interessa	nessa	produção,	o	que	se	pretende	criar,	o	que	se	
pretende	não	representar,	pois,	em	muitos	casos,	o	figurino	não	irá	
significar,	não	irá	representar,	não	terá	uma	intenção	específica	de	
comunicar	algo,	mas,	de	qualquer	forma,	irá	afetar	quem	assistir	ao	
trabalho de forma muito singular.

PESQUISA DE CLASSIFICAÇÃO:
Marcel	Martin	e	Gérard	Betton	desenvolveram	a	seguintes	

classificações	para	o	figurino:	

- Realistas:	figurinos	que	retratam	o	vestuário	de	uma	época	com	
precisão	histórica;
- Para-realistas:	figurinos	que	têm	como	referência	a	moda	da	época	
à	qual	a	produção	artística/cultural	está	se	referindo,	realizam	uma	
estilização	em	que	a	exatidão	histórica	não	está	em	primeiro	lugar;
- Simbólicos:	 figurinos	 em	 que	 a	 exatidão	 histórica	 perde	
completamente a importância, destacando, em primeiro lugar, a 
função de traduzir simbolicamente caracteres, estados de alma, ou, 
ainda,	de	criar	efeitos	dramáticos	ou	psicológicos.

Essas	classificações	não	são	regras,	mas	podem	auxiliar	
em	alguns	casos.	Olhe	para	essas	classificações,	veja	o	que	pode	
lhe	 ajudar	 e,	 a	 partir	 delas,	 crie	 seu	 estilo	 a	 cada	 trabalho.	 Não	
se	obrigue	a	ter	um	estilo	que	você	tenha	que	reproduzir	sempre,	
porque	isso	talvez	reduza	as	possibilidades	de	criação.	

PESQUISA HISTÓRICA:
Quando	uma	produção	artística/cultural	pretende	se	referir	

a	uma	época	histórica,	ou	pretende	apresentar	elementos	de	um	
momento	histórico	especifico,	ou	vai	desenvolver	uma	narrativa	que	

Rascunho	 inicial	de	um	dos	figurinos	
femininos, com anotações de referên-
cias	 de	 pesquisa	 de	 elementos	 que	
iriam compor o personagem, assim 
como notas de ideias para os demais 
figurinos.		
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se	passa	em	um	determinado	momento	histórico,	faz-se	importante	
realizar	 a	 pesquisa	 histórica:	 buscar	 saber	 como	 se	 davam	 os	
modos	 de	 vida	 de	 uma	determinada	 época,	 estudar	 a	 cultura	 de	
uma	localidade	específica	em	um	tempo	escolhido.	E,	dependendo	
da	 proposta,	 produzir	 um	 figurino	 que	 busca	 ser	 “fiel”	 ao	 que	 se	
encontrou	de	informações	históricas	ou	criar	algo	diferenciado	com	
essas informações.

PESQUISA DE CORES E DE MATERIAIS:
A	pesquisa	de	cores	pode	estar	associada	à	pesquisa	de	

materiais	e	vice-versa,	e	ambas	podem	estar	associadas	à	pesquisa	
histórica.	Por	 isso,	se	um	trabalho	pretende	retratar	um	momento	
histórico,	pesquise	os	materiais	utilizados	no	respectivo	momento	e	
as	cores	em	que	eram	produzidos	esses	materiais.

Ex. 01: 
Se	 for	 produzir	 um	 figurino	 que	 busca	 ser	 o	 mais	 real	

possível	à	indumentária	utilizada	no	antigo	Egito,	é	preciso	utilizar	
tecidos	de	fibras	naturais,	evitando	os	 tecidos	sintéticos,	que	não	
existiam	naquela	época.	

Ex. 02: 
Em	um	filme	que	conte	a	história	da	rainha	Maria	Antonieta,	

se	tiver	como	objetivo	retratar	fielmente	a	época	em	que	a	rainha	
viveu (1755-1793), será importante se preocupar sobre como eram 
a	vida,	os	costumes,	a	cultura	a	 indumentária	daquela	época,	na	
cidade	de	Paris,	na	França.	Mas	o	filme	também	pode	apresentar	
uma	proposta	diferenciada,	como	no	caso	do	filme	“Maria	Antonieta”	
(2006),	dirigido	por	Sofia	Coppola,	em	que,	em	alguns	momentos,	
outras	 possibilidades	 foram	 criadas,	 não	 sendo	 este	 um	 filme	de	
total	representação	histórica.

Também	há	os	casos	de	produções	inspiradas	em	épocas,	
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culturas, civilizações, personalidades, movimentos... Essas 
inspirações	pesquisadas	se	tornam	disparadores	para	a	criação	de	
algo	que	não	seja	o	que	se	encontrou	na	pesquisa/mapeamento.	
Talvez se use materiais semelhantes, talvez se altere cores, 
modelagens, repense as texturas e volumes: tudo vai depender da 
proposta	de	criação	do	figurino	e	das	escolhas	feitas	com	o	que	se	
encontrou	na	pesquisa.

PESQUISA PARA PRODUÇÕES ATUAIS:
As produções contemporâneas são múltiplas, referindo 

ao	 que	 se	 produz	 como	 estética	 contemporânea	 e	 que	 não	 está	
preocupado com outros tempos e outras condições, mas com o 
que	 trata	dos	dias	atuais,	 como	no	caso	de	uma	novela	que	 fala	
sobre	 a	 vida	 das	 pessoas	 que	 vivem,	 atualmente,	 na	 cidade	 do	
Rio	de	Janeiro.	É	claro	que	as	vidas	das	pessoas	não	são	iguais,	
mas	 o	 figurino	 tratará,	 possivelmente,	 das	 roupas	 cotidianas,	 e	
aí se aproximará muito dos trabalhos de produção de moda, das 
tendências ditadas pelo mercado e indústrias de moda.

LEITURAS INDICADAS:
MARTIN,	Marcel.	A	linguagem	cinematográfica.	São	Paulo:	
Brasiliense, 1990.

BETTON,	Gérard.	Estética	do	cinema. São Paulo: Martins Fontes, 
1987.

VIANNA,	Fausto	e	MUNIZ,	Rosane.	O	figurino	teatral:	a	busca	por	
unidade	e	raízes	etnológicas.	Revista	dObras[s],	v.	03,	nº	05.	São	
Paulo: Editora Estação das Letras e Cores, 2009. Pag. 21-24.

CARA,	Mariane.	Vestidas	para	representar:	O	figurino	feminino	nos	
clássicos de Hitchcock. Revista dObras[s], v. 02, nº 03. São Paulo: 
Editora Estação das Letras e Cores, 2008. Pag. 81-87.

Croqui	de	uma	das	opções	sugeridas	
para	o	figurino	da	Rainha	da	Noite	da	
Ópera  “A Flauta Mágica, W.A. Mo-
zart”,		montagem	da	Orquestra	Unisi-
nos Anchieta sob a regência de Evan-
dro	Matté.	Porto	Alegre/RS	-	2013.
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Revista dObras[s], v. 02, nº 03. São Paulo: Editora Estação das 
Letras e Cores, 2008. Pag. 75-80.

COSTA,	Francisco	Araujo	da.	O	figurino	como	elemento	essencial	
da narrativa. Revista Sessões do Imaginário. Ano 7, No 8. Porto 
Alegre: FAMECOS / PUCRS, agosto 2002.

VIANA, Fausto e Muniz, Rosane. Nudez em Cena: Normal, 
provocativa...	 Escatológica?.	 Revista	 dObra[s],	 v.	 03,	 nº	 06.	 São	
Paulo: Editora Estação das Letras e Cores, 2009. Pag. 32-35.

VINÍCIUS,	Paulo.	O	figurino	no	teatro	contemporâneo.	Publicado	
em	13	de	junho	de	2010.	Disponível:	http://teatrofigurinoecena.
blogspot.com/2010/06/o-figurino-no-teatro-contemporaneo.html. 
Acesso em: 10 de agosto de 2013.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design: manual do estilista. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005. Pág. 120-136.

PEZZOLO,	Dinah	Bueno.	Tecidos:	história,	tramas,	tipos	e	usos.	
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. Pág. 09-23.

UDALE, Jenny. Fundamentos do design de moda: tecidos e moda. 
Tradução Edson Furmankiewicz. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
Pág. 10, 11, 40-67.

PIRES,	Dorotéia	Baduy	(org.).	Design	de	Moda:	Olhares	diversos.	
Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora, 2008.  Pág. 197-
205.

PIRES,	Dorotéia	Baduy	(org.).	Design	de	Moda:	Olhares	diversos.	
Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora, 2008.  Pág. 371-
387.

VIANA,	Fausto	e	Muniz,	Rosane.	Diário	de	Pesquisadores:	Traje	de	
cena. São Paulo: Editora Estação das Letras e Cores, 2012..
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SITES E BLOGS:
As	tramas	do	café	com	leite:	http://tramasdocafecomleite.
wordpress.com/

Segundo	Seminário	Internacional	de	Estudos	e	Pesquisas	em	
Figurino (SIEP Figurino): http://trajedecenaseminario.wordpress.
com/

Figurino em Cena: http://figurinoemcena.blogspot.com.br/

Figurino e Cena: http://www.figurinoecena.ato.br/
http://teatrofigurinoecena.blogspot.com.br/

LIVROS PARA DOWNLOAD SOBRE CENOGRAFIA QUE 
PODEM AUXILIAR NAS PESQUISAS: 
VIANA,	Fausto.	O	Percurso	Cenográfico	de	Campello	Neto:	Uma	
vida	dedicada	à	cenografia.	São	Paulo.	Fausto	Viana.	2010.	
Disponível: 
http://tramasdocafecomleite.files.wordpress.com/2009/08/
campello-neto.pdf

VIANA,	Fausto	e	NETO,	Campello.	Introdução	histórica	sobre	
cenografia	os	primeiros	rascunhos.	São	Paulo.	Fausto	Viana.	
2010. Disponível: http://tramasdocafecomleite.files.wordpress.
com/2009/08/cenografia.pdf 

Croqui	 de	 figurino	 definido	 para	 os	
cantores	que	compõe	o	Coro	da	Ópe-
ra	 	 “A	 Flauta	 Mágica,	 W.A.	 Mozart”,		
montagem	 da	 Orquestra	 Unisinos	
Anchieta sob a regência de Evandro 
Matté.	Porto	Alegre/RS	-	2013.
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Criação

A	 criação	 é	 a	 composição	 de	 muitos	 elementos	 em	
diferentes	condições.	Não	 falamos	aqui	de	criação	de	algo	novo,	
inédito,	 de	 uma	 grandiosidade	 espetacular	 inexplicável,	 algo	 que	
só	 se	 dá	por	 quem	 tem	o	dom	de	 criar.	Não	 se	 trata	 disso,	 pois	
a	 discussão	 sobre	 essas	 questões	 não	 cabe	 aqui.	Trata-se,	 sim,	
de pensar em organizações, desorganizações e reorganizações 
para compor, decompor, recompor... e assim experimentar as 
possibilidades, compreendendo isso como ato de criar.

Não	se	trata	de	ensinar	a	criar	e	nem	de	indicar	fórmulas,	
métodos,	receitas,	prescrições	de	como	criar,	mas	de	problematizar	
algumas	questões	que	disparam	a	criação,	que	instigam	a	criar,	que	
levam	a	pensar/fazer	algo,	que	criam	condições	de	possibilidades	
para a criação. É importante olhar para todas as condições, para 
tudo	o	que	se	tem	para	produzir	um	figurino,	como	o	tipo	de	trabalho	
que	 será	 desenvolvido,	 em	 que	 segmento,	 qual	 o	 orçamento	
disponível,	 qual	 o	 tempo	 para	 se	 entregar	 o	 figurino,	 quais	 as	
informações	que	se	encontrou	na	pesquisa,	quais	os	interesses	dos	
envolvidos,	e	tudo	que	for	possível	perceber,	e	assim	observar	as	
possibilidades, a partir dessas condições. Com tudo isso se pode 
iniciar as experimentações de forma simples, sem se preocupar se 
será a grande criação da vida.

Só	 é	 possível	 fazer	 alterações,	 repensar	 o	 que	 se	 fez,	
produzir	 outras	 “coisas”	 a	 partir	 do	 que	 se	 produziu,	 se	 tiver	
produzido	 algo.	 Então	 rabisque,	 desenhe,	 anote,	 recorte	 papéis,	
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apresente ideias, redesenhe, refaça, desfaça, rasgue a folha e olhe 
como	 ficou	 a	 folha	 depois	 de	 rasgada,	 amasse	 e	 veja	 como	 fica	
tudo	 amassado,	 pinte	 e	 borre	 e	 veja	 como	 ficaram	 os	 borrões...	
criar condições para encontrar possibilidades com as condições 
que	 se	 tem.	 Deixe-se	 afetar	 pelas	 experiências,	 deixe-se	 afetar	
por	 vídeos,	 músicas,	 fotografias,	 jornais,	 revistas,	 livros,	 vozes,	
palavras	soltas,	pessoas...	Brinque	com	tudo	o	que	encontrar,	sofra	
com	tudo	o	que	encontrar,	experimente	tudo	o	que	encontrar.	Faça	
dessa experiência algo para desdobrar, algo para refazer, algo para 
desenvolver, e aí se chegará às possiblidades de criação, talvez...

Se	 for	 copiar,	 copie	 diferente.	 Copie	 querendo	 copiar	
diferente.	 Preocupe-se	 com	 o	 que	 é	 importante	 em	 cada	 área,	
segmento	ou	tipo	de	trabalho,	mas	não	fique	preso	a	isso,	fazendo	
o	que	todos	fazem	sempre.	Erre	para	observar	o	que	se	produz	com	
o	erro,	dê	espaço	para	o	acaso,	para	os	“acidentes”,	para	o	que	não	
se gosta. Aí se encontra pistas para a criação, talvez....

A	 criação	 nunca	 acaba.	 É	 comum	 olhar	 para	 o	 que	 se	
fez	e	 falar	que	poderia	ser	diferente.	Ótimo,	pois	se	uma	criação	
é	 reduzida	 à	 ideia	 de	 finalização,	 sufoca	 outras	 possibilidades.	
Durante	 o	 processo	 de	 criação,	 chega	 um	momento	 em	 que	 se	
decide	que	está	na	hora	da	criação	deixar	de	ser	um	experimento	
e	se	tornar	algo	a	ser	utilizado,	manuseado,	usado	por	outros	que	
farão de sua criação outra coisa, e essa outra coisa pode ser o 
sucesso da criação, pois a criação não está anestesiada, mas vive 
seja	com	quem	for.

Uma criação precisa causar estranhamento para nos 
fazer	pensar	sobre	o	que	estamos	fazendo.	É	uma	armadilha	ficar	
preso	a	determinadas	preferências	estéticas	e	juízos	de	valor	sem	
observar com atenção outras possibilidades. Crie para criar, e não 
espere	a	inspiração	“divina”,	como	se	fosse	algo	para	aqueles	que	
estão	acima	de	tudo	e	de	todos:	criar	é	experimentar	as	condições	
encontradas.

Desenho	técnico	de	figurino	para	bai-
larinos/acrobatas para montagem de 
dança	 aérea	 com	 Liras.	 Espetáculo	
“As	 Crônicas	 de	 Nárnia”,	 do	 Ballet	
Nara Dutra, Maringá/PR - 2008. Cria-
ção e desenho: Anderson Luiz de 
Souza.
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Na	 criação	 se	 utiliza	 as	 técnicas	 que	 se	 conhece,	
mas	 criação	 não	 é	 apenas	 utilização	 de	 técnicas.	 A	 criação	 é	
experimentação	com	técnicas	e	tudo	mais	que	se	tem	e	se	pensa	
em	utilizar.	Na	criação	se	olha	de	diferentes	lugares	para	o	que	se	
produz, buscando perceber todas as possibilidades.

ELABORE QUESTÕES E TENTE DESENVOLVÊ-LAS:
1	-	O	que	tenho	para	criar?
2	-	O	que	posso	destacar	de	tudo	isso	que	tenho?
3	-	O	que	me	perturba,	nisso	tudo	que	tenho,	me	serve	ou	

descarto?
4	-	O	que	me	interessa,	mantenho	ou	modifico?
5	-	Que	elementos	tenho	para	utilizar?
6	-	O	que	é	mais	comum	se	fazer	nesses	casos?
7	–	O	que	fiz	em	outros	momentos	me	serve	para	isso	que	

vou	fazer	agora?
8	–	O	que	vi,	ouvi,	assisti	ou	participei	hoje	me	fez	pensar	

no	que	tenho	ou	no	que	quero	criar?
9	–	O	que	já	foi	feito	sobre	este	mesmo	tema?
10	–	O	que	me	afeta	quando	olho	para	determinadas	cores,	

para	algumas	fotografias,	para	um	vídeo?
11	 –	 O	 que	 me	 provoca	 estranhamento	 no	 que	 estou	

fazendo?
12	–	De	tudo	o	que	pesquisei,	o	que	me	serve	e	como	posso	

utilizar	sem	ficar	simplesmente	fazendo	o	que	normalmente	se	faz?
13	–	E	as	cores?
14	–	E	as	formas?
15	–	E	as	texturas?
16	–	Volumes	e	caimentos?
17	–	Que	técnicas	posso	utilizar	e	como	utilizar?
18	-	Crie	suas	próprias	questões.
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COMO ENTREGAR O FIGURINO
O	momento	da	entrega	do	figurino	pode	ser	um	momento	

de	valorização	de	seu	trabalho.	Não	jogue	simplesmente	dentro	de	
uma sacola e mande entregar. Se possível, entregue você mesmo 
e	 mostre	 tudo	 que	 você	 deseja	 evidenciar	 no	 figurino.	 Faça	 o	
contratante	 e	 os	 demais	 envolvidos	 perceberem	 o	 que	 você	 fez,	
contribua	com	indicações	para	a	manutenção	do	figurino.

Pense em alguns detalhes, como caixas para entregar 
o	 figurino,	 sacolas	 e	 cabides,	 e	 não	 se	 esqueça	 deles	 no	 seu	
orçamento. Pode acrescentá-los no seu valor de criação sem 
especificar,	 ninguém	 precisa	 saber	 previamente	 como	 o	 figurino	
será	 entregue,	 faça	 surpresa.	Um	 figurino	 jogado	 dentro	 de	 uma	
sacola	de	supermercado	para	ser	entregue	talvez	não	seja	recebido	
com	 tanta	 atenção	 e	 respeito	 como	 um	 figurino	 entregue	 com	
algumas preparações.

-	Coloque	o	figurino	dobrado	em	uma	sacola	ou	caixa.	Faça	
isso	para	cada	artista	do	elenco	que	irá	receber.	Se	possível,	use	
uma	sacola	ou	caixa	em	que	se	possa	guardar	sempre	o	figurino.	
Ah,	se	possível,	coloque	um	cabide	junto,	para	que	se	possa	utilizá-
lo	no	camarim;

- Se for uma roupa como um vestido rodado com muito 
tecido, ou um grande casaco, entregue em um cabide com uma 
capa	por	cima;

-	Crie	 etiquetas	 com	o	 nome	 das	 pessoas	 que	 usarão	 o	
figurino	e	aplique	nas	peças;

- Crie um cartão com instruções de lavagem e cuidados 
ao	guardar.	Não	 se	 esqueça	de	 colocar	 nesse	 cartão	 seu	nome,	
contatos	e	algum	link	para	acessar	seus	trabalhos;

-	Faça	indicações	para	que	quem	for	receber	os	figurinos	
perceba a importância de seu trabalho e cuide muito bem dos 
mesmos.	Faça	de	seu	trabalho	uma	obra	de	arte;

Desenho	 técnico	 de	 sugestão	 de	 fi-
gurino para bailarina solista para 
coreografia	 de	 Jazz.	 Espetáculo	 do	
Ballet Nara Dutra, Maringá/PR - 2008. 
Criação e desenho: Anderson Luiz de 
Souza.
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NOTA DE ENCERRAMENTO
Tudo	o	que	 foi	escrito	nessa	publicação	 foi	 com	o	 intuito	

de indicar algumas possibilidades. Não se trata de regras a serem 
seguidas	como	lei.	Faça	o	uso	que	quiser	e	crie	possibilidades	no	
seu	trabalho	jogando	com	as	condições	encontradas.

LEITURAS INDICADAS:
BAUDOT,	François.	Moda	do	século.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	
2002.

BAUDOT, François. Christian Lacroix. São Paulo:Cosac & Naify 
Edições, 2000. 

CARVALHO, Helena. De onde veio sua Roupa. Revista SUPER 
Interessante, Julho de 2009, p.78 - 83. 

CALANCA,	Daniela.	História	Social	da	Moda.	São	Paulo:	Ed.	
Senac São Paulo, 2008.

COSTA, Cacilda Teixeira da. Roupa de Artista: O vestuário na obra 
de	arte.	São	Paulo:	Imprensa	Oficial	do	Estado	de	São	Paulo:	
EDUSP, 2009. 

ERNER,	Guillaume.	Vítimas	da	Moda:	Como	a	criamos,	porque	a	
seguimos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.

HART, Christopher. Cartoon Cool: How to draw new reto-style 
characters. New York: Watson-Guptill Publications, 2005.

IL Figurino di Moda: Studio delle Proporzioni Tecniche di 
colorazione. Donna –Uomo – Bambino – Accessori Fernando 



88

O Trabalho do Figurinista

Burgo Editore – Milano.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design: manual do estilista. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005.p.112-119 (O básico da cor)

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design: manual do estilista. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005. p. 78-92

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design: manual do estilista. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005. p. 93-110.

KÖHLER,	Carl.	História	do	Vestuário.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	
2009. 

LAURENT, Yves Saint.Yves Saint Laurent: Viagens 
Extraordinárias.	Fundation	Pierre	Bergé.	Rio	de	Janeiro:	Banco	do	
Brasil, 2009.

Memória	Globo.	Entre	tramas,	rendas	e	fuxicos.	São	Paulo:	Globo,	
2007.	Pag.	81-88	(A	tecnologia	e	seus	efeitos	no	figurino).

MENDES,	Valerie	D.	A	moda	do	século	XX.	São	Paulo:	Martins	
Fontes, 2009.

MOUTINHO,	Maria	Rita.	A	moda	no	século	XX.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	
Senac Nacional, 2000.

NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: Subsídios para a 
Criação de Figurino. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2007

NERO,	Cyro	Del.	Cenografia	–	uma	breve	história.	São	Paulo:	
Coleção Saber de tudo, 2008.  

Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem	 de	 coreografia	 de	 dan-
ça contemporânea. Espetáculo “As 
Crônicas	 de	 Nárnia”,	 do	 Ballet	 Nara	
Dutra, Maringá/PR - 2008. Criação e 
desenho: Anderson Luiz de Souza.



89

projeto, pesquisa e criação

POLLINI,	Denise.	Breve	história	da	moda.	Editora	Claridade:	São	
Paulo, 2007 / Coleção Saber de tudo. p. 15 - 23 e 46 - 49

LAVER,	James.	A	roupa	e	moda:	uma	história	concisa.	São	Paulo:	
Companhia das Letras, 1989.

ROZANO,	Fernando	e	TOMAZZONI,	Airton.	A	luz	é	a	fada	
madrinha do espetáculo (entrevista). In.: Revista Porto e Vírgula, 
ano	V,	nº	32,	julho	1997.	
Porto Alegre. 02-09.

TAKAMURA, Zeshu. Diseño de moda: conceptos básicos 
y	aplicaciones	prácticas	de	ilustración	de	moda.	España:	
Promopress, 2007. 

TAKAMURA, Zeshu. Diseño de moda: conceptos básicos 
y	aplicaciones	prácticas	de	ilustración	de	moda.	España:	
Promopress,2007. 



90

O Trabalho do Figurinista

Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem	 de	 coreografia	 de	 dan-
ça contemporânea. Espetáculo 
“OFuska”,	do	Grupo	Erastos,	Maringá/
PR - 2009. Criação e desenho: Ander-
son Luiz de Souza.
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Desenho	 técnico	 de	 figurino	 para	
montagem	 de	 coreografia	 de	 dan-
ça contemporânea. Espetáculo 
“OFuska”,	do	Grupo	Erastos,	Maringá/
PR - 2009. Criação e desenho: Ander-
son Luiz de Souza.
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Textos 
Convidados

Autoras:
Ana Carolina Acom

Carolina Citton Puccini

Moda Manifesto
http://www.modamanifesto.com/
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Figurinos em Hitchcock: 
Moda e Loiras Gélidas

Ana Carolina Acom1

Falar sobre roupas e suas possibilidades de expressão se 
confunde	com	a	própria	história	de	“As	Carolinas”,	a	formação	do	
modamanifesto.com e a motivação pessoal para estudar a moda 
seriamente	de	cada	uma	de	nós.	

Quando	 me	 formei	 em	 filosofia	 e	 comecei	 a	 escrever	
e	 pesquisar	 sobre	moda,	me	 vi	 inserida	 neste	meio	 de	 roupas	 e	
aparências desde a infância. Meu trabalho de conclusão foi então: 
“Semiótica	 das	 Vestimentas”,	 onde	 estudei	 a	 teoria	 semiótica	
de	Peirce	 e	 a	 possibilidade	 de	 aplicação	 às	 vestes,	 pelo	 viés	 da	
filosofia	da	arte.	As	 roupas	podem	ser	 consideradas	 signos,	 pois	
segundo	 Peirce	 o	 signo	 deve	 representar	 algum	 objeto.	 Neste	
caso,	o	objeto	que	a	roupa	deve	representar	é	o	EU	subjetivo	de	
quem	a	veste,	algo	de	sua	identidade	ou	mesmo	sua	localização	no	
tempo e espaço. Um bom exemplo seriam os uniformes, bastante 

1.	Ana	 Carolina	Acom	 é	 mestranda	 em	 Educação	 pela	 UFRGS,	 graduada	 em	 Filosofia	
pela mesma instituição e Especialista em Moda, Criatividade e Inovação pelo SENAC-RS. 
Atua	como	pesquisadora	em	moda,	cinema,	educação,	filosofia	da	arte	e	as	intersecções	
semióticas	e	criativas	destes	domínios.	É	colunista	e	idealizadora	do	site	modamanifesto.
com, onde publica e produz editoriais de moda autorais desde 2006.
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representativos da função e atividade de um indivíduo. 
Ao entrar em contato com os trabalhos de Carol Puccini 

e	suas	pesquisas	sobre	figurino,	percebi	que	a	 relação	semiótica	
de interpretar as vestes eram ainda mais claras e apaixonantes. 
A	 construção	 de	 um	 figurino	 deve	 fazer	 o	 caminho	 inverso:	 ao	
invés	de	lermos	na	indumentária	a	personalidade	de	um	indivíduo,	
partimos de todas as características deste indivíduo expressas na 
literatura	 ou	 em	 roteiro	 para	 criar	 e	 interpretar	 o	 que	 simbolizará	
sua identidade e caracteres mais marcantes. A vestimenta de 
um	 personagem	 deve	 transmitir	 e	 representar	 a	 sua	 essência	 já	
estabelecida por um autor. 

O cineasta Alfred Hitchcock era envolvido em todos os 
aspectos	de	sua	produção,	 incluindo	a	direção	de	arte;	o	cuidado	
com	 o	 cenário,	 ambientação	 e	 preocupação	 com	 os	 figurinos,	
muitos destes, ele os escolhia pessoalmente.

Por	 isso	 é	 claramente	 possível	 perceber	 seu	 estilo	 e	
assinatura	na	tela.	Da	roupa	dos	personagens	aos	objetos	de	uma	
residência,	tudo	inspira	à	aura	de	“assassinatos”	e	sempre	diz	algo	
mais	do	que	parece	à	primeira	vista.

Poderia dizer, correndo o risco de ser mal interpretada, 
que	 sua	 filmografia	é	uma	permanente	 variação	em	 torno	de	um	
único	tema:	a	aparência.	Pois	a	imagem,	enquanto	linguagem	por	
excelência	cinematográfica,	foi	explorada	cuidadosamente	em	seus	
filmes	 para	 contar	 suas	 fascinantes	 histórias	 de	 crimes,	 medo	 e	
culpa.	Mesmo	em	um	de	seus	mais	metafísicos	filmes,	como	“Festim	
Diabólico”,	em	que	o	diálogo	é	primordial,	a	atmosfera	da	festa	e	o	
fato	de	sabermos	que	ali	há	um	cadáver	presente	como	mesa	de	
jantar,	nos	afeta	bastante.	Em	minha	opinião,	a	cena	do	assassinato	
é	 esteticamente	 essencial	 e	 se	 contrapõe	 ao	 fato	 de	 o	 filme	 ser	
muito	mais	sobre	a	alma	humana	do	que	sobre	um	assassinato.	

A	complexidade	na	composição	do	figurino	hitchcockiano	
está	justamente	em	situar	personagens,	muitas	vezes,	com	conflitos	
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de identidade. Pois, se a roupa caracteriza determinado indivíduo, 
como fazer isso durante a perda ou confusão de identidade, tema 
recorrente	em	sua	obra?	Esses	conflitos	foram	muito	bem	trabalhados	
em:	“Spellbound-	Quando	Fala	o	Coração	(1945)”,	o	personagem	
assume	a	personalidade	do	médico	assassinado	durante	crise	de	
amnésia;	 “Homem	Errado	 (1956)”	e	 “Intriga	 Internacional	 (1959)”,	
onde	 há	 a	 confusão	 de	 identidade	 com	 o	 culpado;	 “Um	 corpo	
que	cai	 (1958)”,	a	personagem	representando	outra	 identidade;	e	
“Rebecca	–	a	Mulher	Inesquecível	(1940)”,	em	que	a	personagem	
é	atormentada	pela	comparação	com	outra	mulher	tão	diferente	de	
seu universo.

Hitchcock	sempre	 fez	questão	de	manter	em	seus	filmes	
o	glamour	do	cinema	que	tanto	encantava	o	público	de	sua	época.	
As	pessoas	sonhavam	com	o	cinema	e	seu	esplendor,	desejavam	
ver	pessoas	bonitas	na	tela	e	momentos	perfeitos.	Em	seus	filmes,	
a aparência e o estilo são sempre impecáveis, as roupas e o papel 
são perfeitas para os atores, assim como o ambiente. Muitos 
deles associam os personagens diretamente à moda e às vestes, 
tornando	certos	figurinos	fundamentais	para	a	história	e	uma	lição	
sobre	a	evolução	do	personagem	através	da	roupa.

Não	há	como	falar	de	moda	e	figurino	em	Hitchcock,	sem	
citar	suas	loiras	gélidas.	O	diretor	amava	as	loiras	hollywoodianas	
e	acreditava	que	elas	estavam	 ligadas	à	 tradição	do	cinema,	era	
obcecado	por	essas	loiras,	que	deveriam	estar	 incrivelmente	bem	
vestidas. “Pessoalmente, sou contra loiras que usam seu sexo 
pendurado no pescoço como uma grande jóia. Sempre pensei 
que era possível tentar descobrir no curso da sua história, se uma 
mulher é sex ou não”	 dizia	 o	 mestre.	 Suas	 personagens	 loiras	
eram	levemente	distantes,	desejáveis	e	discretas,	tudo	ao	mesmo	
tempo - nada de femme fatale explicitamente. Cito algumas de suas 
icônicas	loiras:	Joan	Fontaine,	Janet	Leigh,	Eva	Marie	Saint,	Tippi	
Hedren, Kim Novak, Doris day e suas amadas Ingrid Bergman e 
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Grace Kelly.

Destaco alguns filmes, cujos figurinos merecem 
atenção especial:

Em	“Rebecca	(1940)”,	Joan	Fontaine	é	uma	personagem	
sem	nome,	só	conhecida	como	Sra.	De	Winter.	Seus	trajes	chamam	
a	atenção	pela	extrema	simplicidade,	ainda	mais	quando	contrastam	
com o luxo da mansão (Manderley) e com os pertences da falecida 
Rebecca. A camisola transparente e extremamente provocante de 
Rebecca,	 que	a	diabólica	governanta	 faz	questão	de	mostrar,	 dá	
indícios curiosos sobre sua personalidade. Outra peça fundamental 
do	 figurino	é	o	 vestido	que	a	governanta	 induz	a	Sra.	De	Winter	
a	criar	como	fantasia.	Na	hora	da	festa	ao	chegar	com	este	traje,	
causa espanto em todos por ser igual ao usado pela falecida. 
Além	disso,	é	marcante	no	início	do	filme	quando	o	Sr.	De	Winter,	
personagem	de	Laurence	Olivier,	faz	com	que	sua	noiva	prometa:	
“Por favor, prometa-me nunca vestir cetim preto ou pérolas, ou ter 
trinta e seis anos .”

Ainda	nos	anos	40,	temos	“A	Sombra	de	uma	dúvida	(1943)”,	
o	 filme	 preferido	 do	 diretor	 que	 traz	 a	 mocinha	 Charlie	 (Teresa	
Wright)	com	a	moda	específica	dos	anos	de	guerra:	ombros	largos,	
saia	justa	e	de	comprimento	diminuto.	No	mesmo	filme	temos	o	tio	
Charlie,	homônimo	da	sobrinha,	e	por	que	não	seu	doppelgänger?	
Tio Charlie veste-se sempre impecavelmente como um implacável 
sedutor de viúvas. 

Em	 “Spellbound	 (1945)”	 eu	 destacaria	 a	 colaboração	 de	
Salvador	 Dalí	 na	 antológica	 cena	 do	 sonho,	 o	 artista	 teve	 uma	
estreita	relação	com	a	moda.	As	mais	belas	e	significativas	cenas	
de surrealismo ligado às vestes foram cortadas deste sonho, onde 
surgia	Ingrid	Bergman	vestida	como	estátua	grega	com	uma	flecha	
no	pescoço	em	contraponto	com	a	escultura	“A	Vênus	Restaurada”	
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do	fotógrafo	e	artista	Man	Ray.
“Sob	 o	 Signo	 de	 Capricórnio	 (1949)”,	 também	 com	

Bergman,	 foi	 considerado	 um	 dos	 melhores	 “Hitchcocks”	 pelos	
críticos da Cahiers Du Cinema,	e	aqui	é	lembrado	pela	sua	excelente	
caracterização	 de	 época,	 sobretudo	 dos	 cavalheiros	 e	 da	 bela	 e	
alcoólatra	personagem.

Nos anos 50 temos a moda do New Look: amplas saias 
rodadas e cintura de vespa. Este estilo se originou do polêmico 
lançamento	de	Christian	Dior	durante	o	Pós-Guerra,	e	na	década	
de	 50	 já	 estava	 completamente	 inserido	 nos	 guarda-roupas	 e	
imaginários	das	americanas.	No	filme	“Pavor	nos	Bastidores	(1950)”,	
a	diva	Marlene	Dietrich	exigiu	Dior	para	seu	figurino	e	Cole	Porter	
como compositor. Ela chegou a ameaçar Hitchcock: “sem Dior, sem 
Dietrich!”	Uma	das	 cenas	mais	marcantes	 do	 filme	é	 quando	ela	
surge com o vestido branco manchado de sangue e mais tarde um 
menino lhe mostra uma boneca com o mesmo vestido e a mancha. A 
culpa e o tormento são então materializados em um Dior maculado.

“Pacto	Sinistro	(1951)”	usa	a	indumentária	para	descrever	
um psicopata bastante excêntrico: Bruno. O personagem usa 
gravatas absurdas e um prendedor com seu nome bastante 
inusitado.	O	filme	já	começa	com	close	em	seu	sapato	bicolor,	ele	
veste terno listrado impecável e gravata com estampa de lagosta, 
totalmente surrealista se lembrarmos as relações de Dalí e da 
estilista Schiaparelli com este crustáceo. 

“Disque	 M	 para	 Matar	 (1954)”	 foi	 o	 primeiro	 filme	 de	
Grace Kelly com Hitchcock. Para o diretor, foi uma grande perda 
ela	se	tornar	princesa,	pois	a	desejava	para	diversos	outros	filmes.	
Grace	 cogitou	 viver	 “Marnie	 (1964)”	 no	 cinema,	 mas	 a	 corte	 de	
Mônaco	a	proibiu	quando	soube	que	seria	uma	ladra.		Dizem	que	
todas as outras loiras escolhidas foram tentativas de Hitchcock 
para	recuperar	a	 imagem	e	o	sentimento	que	nutria	de	 forma	tão	
reverente em relação a ela, pois considerava Grace uma dessas 
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mulheres	 que	 “na sala são senhoras e na cama prostitutas.” Em 
outro momento explica: “A sutileza do seu sexo atrai-me. Grace 
transmitia muito mais sexo do que a habitual ‘bomba sexual’. Com 
Grace, era preciso procurá-lo”.	

A	 evolução	 da	 indumentária	 mais	 sóbria,	 conforme	 a	
situação	da	personagem	vai	se	agravando,	é	bastante	evidente	em	
“Disque	M	para	Matar”.	No	 início	não	há	nenhuma	sutileza:	 twin-
set	 branco	 no	 café	 da	manhã	 com	 o	marido	 e	 vestido	 vermelho	
vivíssimo com o amante. O twin-set	 é	 signo	 de	 uma	 típica	 e	
devotada	esposa	da	década	de	50,	 já	o	vestido	de	festa	 luxuoso,	
vermelho e com mangas de renda, remete à traição, sensualidade 
e	à	própria	 lingerie	 vermelha.	Durante	o	 crime,	Grace	veste	uma	
lânguida	camisola,	sugerida	pela	própria	atriz	nos	faz	lembrar	o	que	
afirmou	Truffaut: “Hitchcock filmava cenas de amor como se fossem 
cenas de crime, e cenas de crime como se fossem cenas de amor.” 
Após	o	 crime	Grace	Kelly	 veste	 um	 tailleur	 cinza	escuro	e	muito	
sóbrio,	“fechando”	a	personagem	e	a	esmorecendo	até	o	fim.	

Em	 “Janela	 Indiscreta	 (1954)”	 Grace	 Kelly	 representa	
uma socialite muito bem vestida e na última moda. O estilo  New 
Look	 se	 faz	 bastante	 presente	 e	marcante	 em	 seus	 belos	 trajes	
assinados	pela	figurinista	Edith	Head.	Suas	roupas	mostram	todas	
as	tendências	de	moda	da	época:	vestidos	de	festa,	jeans	casual	e	
a clássica alfaiataria em tailleur verde. 

A	 figurinista	 Edith	 Head	 trabalhou	 em	 11	 filmes	 de	
Hitchcock,	 ele	 confiava	 muito	 na	 moça	 quando	 se	 tratava	 de	
esconder	os	abismos	secretos	de	suas	gélidas	loiras.		“Ladrão	de	
Casaca	 (1955)”	era	o	filme	predileto	de	Edith	entre	os	do	diretor,	
ela	 referia-se	a	este	 como	o	 sonho	de	 todo	o	estilista,	 já	 que	as	
criações	eram	luxuosíssimas	e	bastante	significativas,	tanto	as	de	
Grace	Kelly	como	a	roupa	negra	do	ladrão:	“o	gato”.

A	década	de	50	foi	marcada	por	grande	ostentação	e	luxo	
nas	vestes,	nas	festas	e	no	cinema.	Nesta	época	houve	um	surto	
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de bailes de máscaras esplendorosos, repleto de reis, rainhas, 
artistas e estilistas renomados. Entre estes bailes, nenhum foi 
mais	 fotografado	 que	 o	 do	 colecionador	 de	 arte,	multi-milionário-
excêntrico Charles de Beisteguis, em seu palácio de Veneza em 
1951,	tido	como	a	festa	do	século.	Inspirado	neste	acontecimento,	
Hitchcock	criou	o	baile	final	do	filme	“Ladrão	de	Casaca”.	Neste	filme,	
as	cores	das	vestes	de	Grace	ficam	mais	intensas	ao	desenrolar	da	
trama.	Destaque	 para	 o	marcante	 traje	 de	 banho	 preto	 e	 branco	
e para o vestido em chiffon	 branco	 tomara-que-caia,	 logo	 todos	
os	magazines	 da	América	 o	 copiariam.	Nas	 cenas	 finais	 e	 ápice	
do	 filme,	 Grace	 usa	 um	 suntuoso	 e	 inesperado	 vestido	 de	 lamê	
dourado	-	é	o	clímax	do	filme	-	nada	pode	superar	aquele	vestido.

O	 filme	 “Um	 corpo	 que	 cai	 (1958)”,	 com	 Kim	 Novak,	 é	
praticamente	 uma	 história	 de	 amor	 gótica	 entre	 Scottie	 (James	
Stewart)	 e	 a	 Morte.	 Tudo	 parece	 sobrenatural	 e	 tanto	 o	 figurino	
como a ambientação foram constituídos neste sentido. Apesar 
de toda a aura onírica em torno de Madeleine, ela veste roupas 
elegantíssimas.	Hitchcock	queria	dar	às	roupas	da	personagem	e	a	
ela	própria	uma	aparência	“assustadora”.

Então,	Edith	Head	selecionou	um	tailleur	cinza,	dizendo	que	
poderia ser estranho ou inesperado para uma mulher loira se vestir 
toda em cinza, isso poderia fazer sumir o brilho de uma mulher tão 
atraente.	De	fato,	todos	os	elementos	a	tornam	misteriosa	e	etérea:	
as	vestes,	o	cabelo	loiro	platinado	e	a	maquiagem	acinzentada,	que	
a	deixa	pálida	e	faz	parecer	menos	real.	Segundo	Kim,	ela	jamais	
havia	 trabalhado	com	um	diretor	que	exigisse	 tanto	de	sapatos	e	
figurino.	Quando	viu	seu	tailleur	cinza,	disse:	“Oh meu Deus! Parece 
que será muito difícil agir dentro dele. É muito confinante(...) (..)
Quando provei pela 1ª vez foi mesmo muito pior, era tão restrito”. 
Depois	ela	argumentou	que	não	usaria	sapatos	pretos,	e	que	eles	
a faziam se sentir puxada para baixo, desconectada e insegura. 
Hitch	 achou	 ótimo:	 “Madeleine usará, Judy não!”	Mais	 tarde	Kim	
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Novak confessou: “Tudo funcionou perfeitamente bem, o tailleur e 
os sapatos foram uma benção. Eu era constantemente lembrada de 
que eu não estava sendo eu mesmo, assim como Judy.”

Para	finalizar,	não	poderia	deixar	de	citar	“Psicose	(1960)”,	
eu	 quase	 deixei	 passar	 quando	 preparava	 minha	 apresentação	
sobre Figurinos em Hitchcock, durante o curso de Carlos Primati em 
Porto	Alegre.	Mas,	graças	ao	Napoleão	me	lembrar	que	a	mente	de	
Norman	Bates	simula	uma	“mudança	substancial	de	identidade”	no	
personagem,	pensei	o	quão	profunda	era	a	questão	de	Norman	se	
vestir	e	“incorporar”	sua	mãe.	Neste	momento,	o	assassino	assume	
uma	outra	 identidade,	 independente	de	questões	patológicas,	ele	
“torna-se	sua	mãe”	e	as	 roupas	e	perucas	são	 tão	 fundamentais,	
que	 levam	mesmo	 os	 espectadores	 a	 crerem	 que	 a	 “velha”	 é	 a	
assassina.

Obs.: Texto originalmente publicado em: http://www.
modamanifesto.com/index.php?local=detalhes_moda&id=598
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Edith Head: 
Mestra do Figurino

Carolina Citton Puccini1

É	impossível	falar	em	figurino	e	não	se	falar	em	Edith	Head.	
Tudo	começou	quando	Edith	respondeu	a	um	anúncio	para	trabalhar	
no	departamento	de	figurino	da	Paramount.	Sem	saber	desenhar,	
ela	pegou	emprestado	os	croquis	de	uma	amiga,	e	apresentou	como	
se	 fossem	 criações	 próprias.	 Uma	 vez	 contratada,	 ela	 começou	
desenvolvendo	 figurinos	 para	 filmes	mudos,	 e	 na	 década	 de	 30,	
já	 havia	 se	 estabelecido	 como	 uma	 das	 principais	 figurinistas	 do	
estúdio.	 Ela	 trabalhou	 para	 a	 Paramount	 por	 44	 anos,	 até	 1967,	
quando	foi	para	a	Universal	Pictures.

Na Paramount, Howard Greer era o chefe do departamento 
de	figurino	e	foi	responsável	por	ensiná-la	a	desenhar.	Logo,	Travis	
Banton tomou o lugar de Howard e com isso, os trabalhos menores 
passaram	a	ser	responsabilidade	de	Edith,	que	cuidava	dos	figurinos	

1.	Carolina	Citton	Puccini		é	Especialista	em	Moda,	Criatividade	e	Inovação,	pela	Faculdade	
de Tecnologia do SENAC-RS e Bacharel em Publicidade e Propaganda pela PUCRS. Atua 
como	produtora	de	moda	e	figurinista,	com	trabalhos	em	diversas	revistas,	televisão,	cinema	
e teatro. É uma das idealizadoras do site www.modamanifesto.com,	 onde	é	 responsável	
pela produção dos editoriais e atualizações. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
no momento reside na Itália, onde cursa a Laurea Triennale di Scienze della moda e del 
costume na Sapienza - Università di Roma.
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das estrelas em ascensão. Por norma do estúdio, as atrizes novatas 
não	 podiam	 opinar	 sobre	 os	 figurinos	 que	 iriam	 usar.	Mas	Edith,	
muito	esperta,	sempre	as	consultava,	para	saber	do	que	gostavam	
e	o	que	 lhes	caía	bem.	 Isso	 fez	com	que	mais	 tarde,	quando	as	
“novatas”	 já	 haviam	 se	 tornado	 atrizes	 consagradas,	 Edith	 fosse	
sempre lembrada. Como todas se sentiam as preferidas de Edith, 
elas	exigiam	que	a	figurinista	confeccionasse	os	figurinos	dos	filmes	
que	participavam.

Quanto	às	suas	próprias	roupas,	Edith	sabia	que	não	era	
glamourosa. Se vestia sempre de preto e branco ou bege e marrom, 
adotando	um	estilo	que	chamava	de	“matrona	elegante”.	Às	vezes,	
raramente,	 usava	 vermelho.	 Enquanto	 trabalhou	 na	 Paramount,	
usou sempre luvas brancas. Mas sua marca registrada eram seus 
óculos	 escuros.	 Os	 óculos,	 na	 verdade,	 tinham	 lentes	 azuis,	 um	
truque	muito	usado	pelos	figurinistas	na	época	dos	filmes	em	preto	
e	branco.	Vendo	os	trajes	por	trás	de	uma	lente	azul,	eles	podiam	ter	
noção	de	como	uma	cor	ficaria	em	preto	e	branco	na	tela.	Para	não	
ter	que	ficar	segurando	as	tais	lentes,	como	a	maioria	fazia,	Head	
mandou	fabricar	uma	armação	com	lentes	azuis,	ficando	assim	com	
as mãos livres para suas outras tarefas. 

Edith	aprendeu	a	desenhar,	e	também	a	cortar,	alfinetar	e	
alinhavar,	apesar	de	nunca	costurar	à	máquina,	apenas	à	mão.	Ao	
trabalhar com o diretor Alfred Hitchcock, os dois desenvolveram um 
call	board,	uma	espécie	de	story	board	específicos	para	os	figurinos,	
onde	ela	podia	visualizar	os	trajes	de	todos	os	personagens	juntos	
em	 uma	 cena.	 Head	 e	 Hitchcock	 penduravam	 pequenos	 croquis	
coloridos,	 garantindo	 que	 as	 roupas	 formariam	 uma	 composição	
harmoniosa	na	 tela.	Roupas	que	 tinham	silhuetas	ou	cores	muito	
parecidas com as de outro personagem eram eliminadas e trocadas 
do	guarda-roupa	final	da	produção.

A	figurinista	produziu,	com	exceção	de	Psicose,	a	maioria	
dos	 filmes	 da	 fase	 americana	 de	 Hitchcock,	 e	 adorava	 trabalhar	
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com o diretor, pois seus roteiros detalhados facilitavam muito seu 
trabalho.	 Segundo	Edith,	Alfred	 era	 um	 dos	 únicos	 diretores	 que	
descrevia	meticulosamente	as	roupas	dos	personagens,	tanto	que	
um	figurinista	poderia	criar	 todas	as	peças	para	o	filme	sem	nem	
conversar com ele. O diretor apreciava as cores claras na maioria 
das	vezes,	a	menos	que	houvesse	um	motivo	na	história	para	o	uso	
de	 cores	mais	 fortes.	 Hitchcock	 acreditava	 que	 as	 cores	 podiam	
diminuir a importância de uma cena de ação.

Edith	 criou	 figurinos	 para	 cerca	 de	 500	 filmes,	 sendo	
responsável	por	alguns	dos	mais	conhecidos	trajes	de	Hollywood,	
e	seus	figurinos	eram	usados	pelas	mais	famosas	atrizes	da	época,	
como Ginger Rogers, Bette Davis, Gloria Swanson, Elizabeth Taylor, 
Audrey Hepburn, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, entre 
outras.	Em	1948,	por	exigência	dela	e	de	outros	figurinistas,	o	Oscar	
de Melhor Figurino foi criado, sendo primeiramente divido em dois 
prêmios	 (Preto	e	Branco	e	Colorido).	Naquele	mesmo	ano,	Edith	
não foi indicada, mas posteriormente recebeu 34 indicações para o 
Oscar,	das	quais	ganhou	8	–	Tarde	Demais	(1950),	Sansão	e	Dalila	
(1951), A Malvada (1951), Um Lugar ao Sol (1952), A Princesa e 
o Plebeu (1954), Sabrina (1955), The Facts of Life (1961) e Golpe 
de	Mestre	(1974)	–	tornando-se	assim	a	mulher	que	mais	ganhou	
Oscars	até	hoje.	
Sempre	 se	 reinventando,	 Head	 certamente	 influenciou	 não	 só	
figurinistas	de	sua	época	como	as	gerações	de	profissionais	que	
vieram	 depois.	 Segundo	 a	 própria:	 “O	 que	 um	 figurinista	 faz	 é	
uma	 mistura	 entre	 mágica	 e	 camuflagem.	 Nós	 criamos	 a	 ilusão	
de	transformar	os	atores	em	quem	eles	não	são.	Nós	pedimos	ao	
público	para	acreditar	que	cada	vez	que	eles	vêem	um	artista	na	
tela,	ele	se	transformou	em	outra	pessoa.”																	

Edith Head morreu em 1981, mas nos anos 2000 foi 
relembrada	 em	 homenagens	 póstumas.	 Em	 2003	 fez	 parte	 de	
uma	 tiragem	 comemorativas	 de	 selos	 que	 homenageavam	 os	
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profissionais	 do	 cinema	 e	 em	 2004	 serviu	 de	 inspiração	 para	
o	 personagem	 Edna	 Moda,	 no	 filme	 de	 animação	 Os	 Incríveis,	
claramente	uma	caricatura	da	figurinista.

Obs.: Texto originalmente publicado em: http://www.modamanifesto.
com/index.php?local=detalhes_moda&id=599
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Croqui	do	figurino	da	Rainha	Noite	da	
Ópera	 	 “A	 Flauta	Mágica”,	W.A.	Mo-
zart”,		montagem	da	Orquestra	Unisi-
nos Anchieta sob a regência de Evan-
dro	Matté.	 	Desenhado	desenvolvido	
após	figurino	 ter	ficado	pronto.	Porto	
Alegre/RS - 2013.
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Espetáculos 
citados na 
imagens

A FLAUTA MÁGICA
Figurino:	 Ópera	 “A	 Flauta	 Mágica,	 W.A.	 Mozart”,	 	 montagem	 da	
Orquestra	 Unisinos	 Anchieta	 sob	 a	 regência	 de	 Evandro	 Matté.	
Porto Alegre/RS, 2013.
Os	 figurinos	 criados	 para	 a	 montagem	 da	 ópera	 “A	 Flauta	
Mágica”,	 foram	desenvolvidos	em	 tempo	 recorde,	 tendo	em	vista	
a complexidade do espetáculo. Os desenhos foram primeiro 
rascunhados a partir das referências apresentas pela direção 
artística/administrativa	 da	 produção,	 para	 na	 sequência	 serem	
desenhados no formato de pranchas, contendo informações 
descritivas	quanto	às	especificações	 técnicas	de	cada	figurino.	O	
espetáculo teve curta temporada, e estreou no Theatro São Pedro 
em Porto Alegre.

O GATO MALHADO
Figurino	 :	 “O	Gato	malhado	e	a	andorinha	Sinhá”,	 espetáculo	de	
dança	contemporânea		cujo	no	elenco	trazia	bailarinos	com	e	sem	
deficiências.	Porto	Alegre/RS,	2013.
A	 criação	 dos	 figurinos	 desenvolvidos	 para	 o	 Espetáculo	 infantil	
de	dança	contemporânea:	“O	Gato	malhado	e	a	andorinha	Sinhá”,	
sob a Direção Geral de Carla Vendramim e Direção Cênica de 
Plínio	Marques	Rodrigues,	 se	deu	 com	o	uso	de	um	caderno	de	
anotações onde eram registradas todas as informações pertinentes 
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ao	espetáculo	assim	como	os	rascunhos	dos	figurinos.		E	com	base	
nestes	 rascunhos	 e	 informações	 que	 foram	 feitos	 os	 desenhos	
técnicos	 das	 peças.	 Sendo	 importante	 registrar	 que	 a	 parceria	
estabelecida com a costureira (Marcela Corrêa) foi fundamental na 
adaptação	de	cada	figurino	à	necessidade	de	cada	intérprete.

DITOS E MALDITOS: DESEJOS DA CLAUSURA
Figurino:	 “Ditos	 e	Malditos	 :	 Desejos	 da	 clausura”	 espetáculo	 de	
Dança Contemporânea da Terpsí Teatro de Dança, sob a direção e 
coreografia	de	Carlota	Albuquerque.	Porto	Alegre/RS,	2011.
A	criação	dos	figurinos	desenvolvidos	para	o	Espetáculo	de	dança	
contemporânea	“Ditos	e	Malditos	:	Desejos	da	clausura”	da	Terpsí	
Teatro de Dança (2011), aconteceu simultaneamente com a criação 
do espetáculo, estando todos os envolvidos na criação e confecção 
dos	trajes	em	acompanhamento	constante	dos	ensaios	e	encontros	
que	 resultaram	 na	 montagem	 do	 espetáculo,	 fato	 que	 contribuiu	
para	que		o	figurino	fosse	se	alterando	até	o	dia	da	estreia.	

PERSPECTIVAS
Figurino:	“Projeto	Perspectivas”	trabalho	de	Performance	de	Dança	
Contemporânea	 e	 	 Instalações	 Coreográficas	 sob	 a	 Direção	 de	
Carla Vendramin. Porto Alegre/RS, 2011.
Realizado na galeria Xico Stockinger, na Casa de Cultura Mario 
Quintana	 em	 Porto	 Alegre	 (2011),	 o	 projeto	 Perpectivas,	 sob	
Direção Geral e Artística de Carla Vendramin, integrou artes 
visuais,	 performance	 e	 dança	 contemporânea.	 O	 figurino	 foi	
recriado a partir das peças remanescentes da montagem anterior 
do trabalho. As adaptações das peças foram feitas com base nas 
necessidades	específicas	de	cada	bailarina,	sendo	pensada	dentro	
da proposta artística de ocupação do espaço da galeria levando em 
consideração a iluminação, a movimentação, a proximidade com o 
público e principalmente o corpo de cada bailarina.  Todo o processo 
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de criação e confecção das peças foi realizado por alguns dos 
alunos do Curso de Figurino do INDEPIn, Camila Torres, Matheus 
Dreher e Marina Schuch, sob orientação do professor Anderson 
Luiz de Souza. 

OFuska
Figurino:	 “OFuska”	 espetáculo	 dança	 contemporânea	 do	 Grupo	
Erastos,	sob	a	direção	e	coreografia	de	Nara	Dutra.	Maringá/PR,	
2009.
Espetáculo de dança contemporânea, Grupo Erastos, 2009. Assim 
como	nos	figurinos	para	o	espetáculo	“Nárnia”,	os	figurinos	para	este	
espetáculo	 também	 foram	 todos	desenhados	e	 apresentados	em	
formato	de	fichas	técnicas	simplificadas	para	facilitar	a	compreensão	
das costureiras e demais pessoas responsáveis por acompanhar 
a	confecção	das	peças,	uma	vez	que	a	criação	se	deu	em	Porto	
Alegre e a confecção em Maringá/PR,  local onde o espetáculo foi 
apresentado em 2009.

AS CRÔNICAS DE NÁRNIA
Figurino:	 “As	 Crônicas	 de	 Nárnia”	 espetáculo	 de	 final	 de	 ano	
promovido	pelo	Ballet	Nara	Dutra,	sob	a	direção	e	coreografia	de	
Nara Dutra. Maringá/PR, 2008.
Espetáculo	 de	 final	 de	 ano	montado	 pelo	 Ballet	 Nara	 Dutra,	 em	
que	o	elenco	era	composto	por	adultos,	crianças	e	adolescentes.	
Os	figurinos	foram	todos	desenhados	e	apresentados	em	formato	
de	 fichas	 técnicas	 simplificadas	para	 facilitar	 a	 compreensão	das	
costureiras e demais pessoas responsáveis por acompanhar a 
confecção	 das	 peças,	 uma	 vez	 que	 a	 criação	 se	 deu	 em	 Porto	
Alegre e a confecção em Maringá/PR, local onde o espetáculo foi 
apresentado em 2008.
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Wagner Ferraz:	 Mestrando	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Educação	da	UFRGS	na	Linha	de	Pesquisa	Filosofias	da	Diferença	
e	Educação;	Especialista	em	Educação	Especial	-	UNISINOS/2011.	
Especialista em Gestão Cultural - SENAC/2010. Graduado em Dan-
ça - ULBRA/2008. Cursa Graduação em Pedagogia. Coordenador 
dos Estudos do Corpo – INDEPIn/POA. Organizador do livro Para-
fernálias I: Diferença, Artes e Educação (2013). Autor do livro: Ditos 
e	Malditos	desejos	da	clausura	–	Processo	de	Criação	da	Terpsí	
Teatro	de	Dança	(2011);	Atuou	como	Coordenador	do	Dança	do	Es-
tado do RS do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACEN) na 
Secretaria de Estado da Cultura RS (SEDAC) - 2011/2012. Atuou 
como Assessor da Coordenação de Cultura da ULBRA 2009/2010. 
Já dirigiu, coreografou e atuou como bailarino em vários espetá-
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