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“(...) as roupas ali paradas no acervo do teatro nos lembram é que elas, em certo sentido porque 
não se inserirem em um contexto nem em uma estrutura temporal, não são sincrônicas ou 

diacrônicas. Elas são objetos livres contrários a qualquer cronologia. Por se acharem indiferentes 
aos usos e costumes da época a que originariamente se referem, ficaram deslocadas no tempo. 
Mas o que significa esse anacronismo de época se para elas não existe mais nenhuma época? 

Por outro lado, será que a linguagem do teatro não as requer, ao mesmo tempo, como 
testemunhas e álibis? E se o testemunho for falso, não se transforma simplesmente em álibi? As 

roupas paradas ali no acervo de figurinos por acaso suscitam mais a história real que uma farsa?”
Joana Pedrassoli Salles



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO....................................................................................................... 09

DESENVOLVIMENTO

Capítulo 1. Figurino Cenográfico........................................................................... 12

1.1. O Figurinista....................................................................................... 14

1.2. O Figurino e seus signos ................................................................... 16

1.3. O Figurino e os elementos  do espetáculo .........................................17

1.4. O Figurino no teatro, no cinema e na televisão ................................. 19 

Capítulo 2. Grupo Divulgação ............................................................................... 28

Capítulo 3. O acervo de figurinos do Grupo Divulgação ....................................... 36

3.1 Tipologia dos Figurinos ........................................................................... 42

3.1.1. Figurino Histórico ou de Época .................................................. 43

3.1.2. Figurino Realista ........................................................................ 45

3.1.3. Figurino Alegórico ou Simbólico ................................................ 47

3.1.4. Figurino Regional ou Folclórico.................................................. 49

3.1.5. Figurino Reciclado ..................................................................... 50

CONCLUSÃO......................................................................................................... 53

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................... 55



RESUMO

O figurino  também chamado de vestuário, ou traje de cena, representa o 

conjunto dos elementos visuais que vai desde peças do vestuário propriamente 

ditas, até às máscaras, perucas, calçados, maquiagens e acessórios diversos - 

jóias,  armas,  bijuterias,  luvas,  sombrinhas,  xales,  turbantes,  chapéus,  óculos, 

bolsas etc – que ajudam na composição dos personagens e são criados para um 

contexto específico – teatro, televisão ou cinema. No caso do Grupo Divulgação, 

um dos mais importantes divulgadores da arte teatral, o acervo de figurinos, com 

roupas do grego ao contemporâneo, somam mais de 3.000 peças, sem contar 

com os adereços que contribuem para contar  a  história  do grupo e das suas 

quatro décadas de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG.

Palavras-chave: Grupo Divulgação; figurino e acervo.



Introdução

O figurino cenográfico  também chamado de vestuário, ou traje de cena, 

representa o conjunto dos elementos visuais que vai desde peças do vestuário 

propriamente ditas, até às máscaras, perucas, calçados, maquiagens e acessórios 

diversos que ajudam na composição dos personagens e são criados para um 

contexto específico – teatro, televisão ou cinema. 

A  partir  dessa  definição,  esse  trabalho,  estruturado  em  três  capítulos, 

pretende  investigar  a  importância  do  figurino  para  um espetáculo  tendo como 

objeto  de  pesquisa  o  acervo  de  figurinos  do  Grupo  Divulgação  (GD),  da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, localizada na cidade de Juiz de Fora/MG.

No primeiro capítulo foi feita uma análise geral sobre o figurino cenográfico: 

indumentária utilizada para caracterizar um personagem cujo responsável por sua 

criação é o figurinista, que interpreta, idealiza, pesquisa, cria ou faz releituras de 

figurinos já existentes. Em geral, esse tipo de roupa é criado para um contexto 

específico, como uma peça de teatro, apresentação musical, novela, etc. 

Essa roupa possui uma carga, um depoimento, uma série de mensagens 

que conectam o espectador ao espetáculo e ajuda a definir o local onde se passa 

a  narrativa,  o  tempo  e  a  atmosfera,  além  de  definir  características  dos 

personagens;  denotar  status social  e  diferenciá-lo  da  pessoa que o interpreta. 

Esse  capítulo  teve  como  principais  referências  os  textos  de  Janice  Ghisleri, 

Francisco Araújo da Costa e Rita de Cássia Bustamante: autores que descrevem 

sobre a importância do figurino e de todos os aspectos que envolvem esse traje e 

o espetáculo como um todo. 

Como  o  foco  dessa  pesquisa  será  o  acervo  de  figurinos  do  Grupo 

Divulgação, no segundo capítulo foi feito um histórico sobre o grupo destacando 

sua  importância  para  a  cidade  de  Juiz  de  Fora  e  para  o  Brasil,  tendo  como 

principal referência  Grupo Divulgação: o teatro como devoção (2004) de Márcia 

Falabella.  Em seu  livro  ela  resgata  a  memória,  a  identidade,  o  repertório,  os 

desafios, acontecimentos e as dificuldades que marcaram as quatro décadas do 



GD, destacando as encenações de caráter popular e o trabalho com temas atuais 

retratando  todo  e  qualquer  tipo  de  polêmica,  seja  político,  religioso  ou  social, 

irônico ou trágico. 

Já no terceiro capítulo foi feito um histórico sobre o acervo de figurinos do 

Grupo Divulgação,  destacando a  maneira  como são adquiridas,  armazenadas, 

conservadas e catalogadas as peças. Porém, devido à imensidão do acervo e 

para  facilitar  o  estudo,  nesse  trabalho,  serão  analisadas  cinco  categorias  de 

figurino: o de época, o alegórico, o regional, o reciclado e o realista.

Resumidamente, pode-se dizer que um figurino de época mantém-se fiel a 

determinado  período histórico;  um figurino  realista  aproxima-se  ao  máximo da 

realidade; um figurino alegórico tem como principais características o excesso e a 

subjetividade; um figurino regional é característico de determinada cultura, região 

ou país e um figurino reciclado é feito a partir da reutilização de materiais que 

seriam jogados no lixo. 

A partir daí foi escolhida uma peça para representar cada categoria. Não 

houve um critério rígido para a escolha. Algumas foram escolhidas a partir  da 

sugestão de  José Luiz  Ribeiro,  observando,  sempre,  em que categoria  ela  se 

encaixava. Como exemplo de figurino de época foi escolhido o vestido usado por 

Elizabeth,  na peça  Maria Stuart  (1971),  de Schiller;  como exemplo de figurino 

alegórico foi escolho o traje da Bruxa Teteca usada em A Guerra dos Legumes 

(2000);  como exemplo  de  figurino  realista  foi  escolhido  uma beca usada pelo 

núcleo  dos  brincantes  na  peça  Os Bailes  da  Vida  (2008);  como  exemplo  de 

figurino regional foi escolhido o traje usado pelo núcleo dos Brincantes na peça O 

Mistério das Nove Luas (1996) e como exemplo de figurino reciclado foi escolhido 

o traje usado pelo rei de Águas Claras na peça Porcaria em Águas Claras (2008), 

todas de autoria de José Luiz Ribeiro.

Após a escolha, cada traje passou por uma análise individual seguindo as 

seguintes informações: o ano em que foi criado, em qual espetáculo foi utilizado, 

que personagem o vestiu,  quem foi  o responsável  pela confecção,  quem foi  o 

desenhista, qual foi a inspiração, quais materiais foram utilizados, etc. 



Para  esse  capítulo,  além  das  entrevistas  com  José  Luiz,  também  foi 

consultado As roupas de Lina: uma biografia (2008), de Joana Pedrassoli Salles, 

cujo trabalho visa compreender o caráter simbólico das roupas de Lina Bo Bardi, 

deslocadas da Casa de Vidro, onde ela viveu, para o Teatro Oficina, onde foram 

incorporadas como peças de figurino teatral. 

.



Capítulo 1 – Figurino Cenográfico

Sempre presente no ato teatral, com maior ou menor intensidade, o figurino 

também  chamado  de  vestuário,  ou  traje  de  cena,  representa  o  conjunto  dos 

elementos visuais que vai desde peças do vestuário propriamente ditas, até às 

máscaras, perucas, calçados, maquiagens e acessórios diversos - jóias, armas, 

bijuterias, luvas, sombrinhas, xales, turbantes, chapéus, óculos, bolsas etc – que 

ajudam na composição dos personagens.

Apesar  de  manter  essa  sua  característica  inicial  de  identificador  de 

personagens,  a  partir  do  princípio  do  séc.  XX,  o  figurino,  que agrega ou não 

modismos,  conquista  um  lugar  e  uma  função  muito  mais  ambiciosa  na 

representação teatral, situando-se como mais um elemento dinâmico de extrema 

importância que pode evoluir durante o espetáculo, através de um sistema e de 

um jogo de cores e formas que procura uma coerência, uma complementaridade 

ou um contraste com os outros elementos, dando oportunidades ao espectador de 

o ler como um objeto portador de signos criado para um contexto específico - peça 

de  teatro,  apresentação  musical,  novela  etc.  -,  que  possui  uma  carga,  um 

depoimento,  uma série  de  mensagens  que  ajuda  a  conectá-lo  ao  espetáculo; 

denotar status social; indicar a região ou a cultura; diferenciá-lo da pessoa que o 

interpreta;  definir  o  local  onde  se  passa  a  narrativa,  o  tempo  histórico  e  a 

atmosfera, enfim transmite ao espectador o sentido do espetáculo. 

A  mensagem  que  os  figurinos  têm  que  passar  é  importante,  mas  o 
diferencial está na maneira como a mensagem é transmitida. O figurino 
torna-se  roupa,  dá  um  depoimento  sobre  a  pessoa  que  o  usa  e, 
indiretamente,  sobre  o  panorama no qual  aparece.  Ele  pode,  e  deve, 
exibir o seu desgaste, a sua sujeira, falar do status e da situação real da 
sua  personagem,  integrando-o  à  unidade  visual  da  encenação  e 
libertando-o  de  todo  realismo  e  de  todo  decorativismo,  auxiliando  ao 
mesmo tempo a caracterização da personagem e a expressão corporal 
do ator. (BUSTAMANTE, P. 55, 2008).

O figurino pode ou não tentar reproduzir um tema, aproximando-o o máximo 

possível da verdade histórica, através da observação exata do gosto e dos hábitos 



duma determinada época e região ou pode, simplesmente, entender o traje, numa 

perspectiva  mais  subjetiva  e  universal,  de  acordo  com  as  suas  funções  de 

proteção do corpo, de hierarquização social ou de sedução. 

Pode  acontecer  de  alguns  figurinos  assumirem,  dentro  do  espetáculo, 

papéis tão importantes quanto o do ator, pois possuem um peso e uma função 

tamanha que acabam falando por si  só. Porém, acredita-se que o figurino não 

pode se sobrepor ao personagem deve, sim, ser um aliado. “Sem a personagem 

não existe figurino. Sem o corpo não existe a roupa. E sem o corpo do ator não 

existe a personagem com seu figurino” (BUSTAMANTE, P.69. 2008).

Quanto ao espaço,  o  figurino,  através das características  intrínsecas na 

roupa,  é  capaz  de  definir  o  país,  o  local,  a  região  e  a  cultura  em  que  o 

personagem se encontra. É o que se chama de local de pertencimento. Pode ser 

um lugar específico real ou um lugar inventado, fruto da imaginação do escritor. É 

importante  lembrar  que  cada  espaço  possui  figurinos  que  lhe  sejam 

característicos, mesmo que usado somente em períodos festivos. 

Quando se fala de uma época, fala-se de um determinado tempo da história 

em que o personagem está sendo interpretado. É importante saber com exatidão 

o período, pois isso ajuda no momento da pesquisa para a criação das peças, 

considerando que cada período histórico possui suas particularidades. Não são 

apenas os tempos distantes que são retratados pelo vestuário, o figurino também 

serve para definir a contemporaneidade e, eventualmente, serve como documento 

histórico  da  moda  de  sua  época.  Além  disso,  através  do  figurino,  podem-se 

identificar  as  estações  do  ano  em  que  está  ocorrendo  a  trama,  o  clima  e  a 

passagem do tempo. 

1.5. – O Figurinista

Os  responsáveis  pela  projeção  e/ou  escolha  dos  figurinos  são  os 

figurinistas: profissionais que interpretam; idealizam; pesquisam; criam ou fazem 

releituras de peças já existentes de acordo com as necessidades do roteiro, da 

direção e das possibilidades de orçamento; coordena a equipe de produção e a 



organização  do  guarda-roupa,  tornando-se  responsável  por  toda  e  qualquer 

produção  necessária,  seja  delegando  funções  a  terceiros  ou  produzindo  ele 

mesmo as próprias roupas. 

Apesar de lidar com o abstrato, querendo ou não, o figurinista tem em 
mãos matéria concreta e imediata: corpos de atores atuando para uma 
platéia  ou  para  a  câmera.  Todas  as  produções,  não  importam  quão 
naturalistas ou fantásticas, estão sempre baseadas no "drama do corpo". 
(BUSTAMANTE, P.69. 2008).

Pode-se dizer, a partir da afirmação de Rita de Cássia Bustamante, que o 

figurino  existe,  primeiramente,  em função  do  corpo,  sendo  capaz  de  fornecer 

informações a respeito do sexo, da idade, da época e da condição moral, social e 

econômica em que o personagem vive. Ao mesmo tempo em que pode esconder 

e disfarçar dados de quem o veste.

O figurino também é o responsável pela criação do estilo do personagem, 

combinando  roupas,  adereços,  cabelo  e  maquiagem,  representação  que,  não 

necessariamente, deve manter relação com a realidade, mas deve apresentar um 

resultado  satisfatório  e  coerente  com  a  essência  do  espetáculo.  Por  isso  o 

trabalho  do  figurinista  deve  ser  feito  em conjunto  com os  outros  profissionais 

(cenógrafo,  iluminador,  ator,  camareiro,  cabeleireiro,  maquiador,  assistentes, 

diretor, etc), respeitando seus limites e visando um bom resultado final. 

A composição do visual das personagens é um dos principais processos 
na confecção de uma peça de teatro, novela ou filme. Ela começa com a 
leitura  e  análise  do  roteiro,  no  caso  das  peças  de  teatro,  filmes  e 
propagandas,  e da sinopse, no caso das novelas. Juntamente com os 
diretores,  os  figurinistas  definem qual  a  imagem a  ser  passada  pelos 
personagens.  Se  cada  um  tem  uma  idéia  diferente,  será  preciso 
aproveitar um pouco de cada e tornar o figurino o melhor possível dentro 
da estética do espetáculo. É comum durante a criação e a execução dos 
figurinos  a  sugestão  de  idéias  por  parte  do  diretor  ou  até  mesmo 
cenógrafo  para  resolver  detalhes  como  o  uso  de  enchimentos, 
armaduras, equipamentos de segurança, entre outros. O passo seguinte 
é sair da teoria e partir para a ação, que acontece com o trabalho de 
pesquisa  de  tecidos,  aviamentos  e  materiais  necessários  para  a 
construção de roupas e acessórios, além da aquisição de peças prontas. 
Muitas  peças  são  recebidas  de  empresas  que  querem associar  suas 
marcas com as personagens. (BUSTAMANTE, P.110. 2008).



De maneira geral, durante a confecção do figurino, o figurinista adota um 

dos três  procedimentos:  mantém-se fiel  à  realidade ou a  determinado período 

histórico; inspira-se na moda de determinada época, porém importa-se mais com o 

estilo e a beleza do que com a exatidão histórica ou cria livremente seus modelos 

sem se preocupar com a historiografia.

Para  que  tudo  fique  em  sintonia,  além  do  conhecimento  histórico;  da 

confecção de vestuário; do desenho de croquis; da modelagem; dos tecidos; dos 

acessórios; da costura e dos materiais o figurinista também deve ter noções de 

cenografia; de espaço; de teatro; de expressão corporal e de iluminação, aspectos 

que envolvem a direção de arte. Cabe a ele encantar e ocultar, transformar os 

atores no que eles não são e fazer com que o público creia no que está sendo 

apresentado.

A profissão de figurinista no Brasil é recente e não tem o reconhecimento 

que merece,  muitos são autodidatas e aprendem,  na prática,  os meandros da 

profissão, visto que há poucos cursos voltados para a formação específica desses 

profissionais.  Formação  que fornece  noções  de sistematização,  metodologia  e 

reflexão,  essenciais  para o ofício.  Leda Senise (apud.  BUSTAMANTE, P.  136. 

2008) afirma:

[...]  figurinistas  hoje  são  franco  atiradores  sem  muita  ou  nenhuma 
formação. E confunde-se freqüentemente figurinistas com produtores. A 
falta de estruturas sistematizadas de preparação para o ensino leva a 
resultados  amadores  e  empobrece  as  encenações.  (LEDA  SENISE – 
Artista Multidisciplinar em Artes e Comunicação).

Além da falta de formação é importante lembrar da falta de dinheiro para 

investir nos espetáculos. Porém, a necessidade faz com que a criatividade dos 

figurinistas  seja  maior,  obrigando-os  a  optar  por  materiais  reciclados  ou 

alternativos, sem deixar de lado a sensibilidade, a intuição e a preocupação ao 

planejar e executar um espetáculo. É por isso que muitos profissionais brasileiros 

merecem ser reconhecidos pelos seus trabalhos, pelas suas criações e pelos seus 

talentos.



1.6. – O figurino e seus signos

Existem  várias  definições  e  aspectos  que  compõem  a  construção  do 

figurino  e,  posteriormente,  a  decodificação  dos  signos  ali  representados  pelo 

espectador da peça, filme, balé, novela ou qualquer outro programa onde haja a 

representação. Os signos estão contidos nas roupas, nos gestos, na linguagem 

corporal,  nas  palavras,  nos  sons,  nos  acessórios,  nas  maquiagens,  nos 

penteados, no cenário ou na iluminação, até nos objetos menores, e todos estes 

elementos, juntos, formam um ambiente, uma cena, que ajudam a contar uma 

história e fazem o espectador viver uma fantasia.  

No caso dos figurinos, os signos estão intrínsecos nos tecidos, nas texturas, 

nas cores e nos acessórios. Os tecidos, matérias de que, em geral, são feitas as 

roupas  carregam  consigo  todos  os  aspectos  de  sua  elaboração. Podem  ser 

superiores  ou  inferiores,  finos  ou  rústicos,  caros  ou  baratos,  nacionais  ou 

importados. A lista é extensa e cada tecido apresenta características particulares 

de composição e servem para determinado tipo de roupa. 

As  texturas  demonstram algo  sobre  os  personagens  e,  assim  como os 

tecidos,  demonstram a classe social  a  qual  eles pertencem. Considera-se,  por 

exemplo,  que  formas  exageradas  são  utilizadas,  em  geral,  por  personagens 

caricatos como o trapalhão ou o brincalhão e os tecidos rústicos e rasgados são 

usados  por  personagens  pobres  e  maltrapilhos.  Também  se  pode  dizer  que 

quando roupas são usadas sempre para um mesmo fim, cria-se uma identificação 

automática, uma assimilação instantânea que contribuem para a propagação dos 

arquétipos e dos clichês vestuais. 

As estampas são um detalhe à parte. Ramos, flores, xadrez, chitas, listras, 

bolas, são algumas delas. Assim como a imensa e encantadora cartela de cores 

que transmitem humores, sensações térmicas, personalidades e inseguranças.

Graças  a  ela,  distingue-se  à  primeira  vista  a  alegria  da  tristeza,  a 
juventude da velhice,  o camponês do senhor.  A cor  está associada a 
vários elementos da natureza: metais, pedras preciosas, corpos celestes 
e flores. (...) Há cores que aproximam, principalmente quando saturadas, 
e  outras  que  afastam,  independentemente  da  quantidade  de  luz  que 
recebem.  Esse  é  um  fator  que  certamente  intervém  no  processo  de 



criação dos figurinos, à medida que as escolhas são feitas para aumentar 
o  grau  de  aproximação entre  cena  e  público.  (BUSTAMANTE,  P.  83. 
2008)

Há também os chapéus,  sombrinhas,  luvas,  meias,  bijuterias e sapatos, 

acessórios que ajudam a compor o visual e dão um toque final à produção, além 

das inesgotáveis possibilidades de materiais e aviamentos. O interessante dessa 

variedade  de  cores,  estampas,  materiais,  cortes,  recortes  e  acabamentos  em 

relação às peças é o contraste encontrado na composição dos trajes. 

Nesse contexto, os signos devem ser compreendidos pelos espectadores 

para que haja uma comunicação, pois se a mensagem não causar nenhum efeito 

e não atingir o público este não vai entendê-la, não vai se emocionar e nada irá 

lhe alterar os sentidos. De qualquer forma, enquanto projeto gráfico, o figurino 

nunca  é  alheio  às  correntes  estéticas,  às  metamorfoses  do  corpo,  aos 

comportamentos e às representações de determinado período histórico em que é 

representado.

1.7. – O figurino e os elementos do espetáculo

De fato, o figurino ajuda a diferenciar ou tornar semelhante os personagens 

que participam da narrativa além de delinear suas histórias e identificar em que 

arquétipo ou em que clichê o personagem se encaixa. Servindo de elemento para 

identificá-lo ou separá-lo do ator que o interpreta, além de distingui-lo de outros 

personagens  que  participam  da  narrativa  ou  que  já  foram  interpretados  pelo 

mesmo ator. 

Porém,  o  figurino  é  apenas  um  dos  elementos  visuais  presentes  no 

espetáculo.  Cabe  a  ele  relacionar-se  com  os  outros  elementos  cênicos  – 

cenografia, iluminação, maquiagem, atuação – pois o espetáculo é o resultado de 

um trabalho conjunto. 

Cenografia  é  a arte de projetar  e  dirigir  a execução de cenários para 

teatro,  dança,  shows,  cinema  e  televisão.  Compreende,  além  do  cenário 

propriamente  dito,  todos  os  elementos  plásticos  que  compõem  o  espetáculo: 

iluminação, adereços e maquinaria do palco. 



A iluminação é de extrema importância, pois através dela se cria funções 

de hora, lugar, estação climática, tensão ou euforia na cena, cabendo ao diretor 

encontrar seus momentos. A iluminação também pode alterar os tons da roupa e 

dos acessórios, realçar seus brilhos ou ofuscá-los. Por isso, deve-se ter cuidado 

com esse aspecto assim como se deve ter um planejamento com o iluminador 

para  que  o  figurino  não  seja  prejudicado.  Se  no  espetáculo  houver  efeitos 

extensivos de luz o figurinista deve ser informado das cores e tipos de iluminação 

que serão utilizados e,  fora  isto,  geralmente,  o  iluminador  prepara  a  luz  após 

cenários,  figurinos e marcações estarem prontos.  A iluminação ajuda, ainda,  a 

valorizar o rosto, a maquiagem, o penteado e a performance do ator. 

A maquiagem e o penteado agem como um fator crucial nesta parte da 

caracterização,  pois eles determinam como o ator é ou pretende ser,  funciona 

como um elemento de embelezamento, reforçando seus traços ou amenizando-os; 

os contornos destacam os lábios e os olhos; os relevos criam rugas, marcas de 

expressão, cicatrizes e deformações e também serve para determinar a época em 

que a pessoa se encontra,  considerando que cada período possui seu tipo de 

penteado e de maquiagem. 

O figurino deve ser confortável e adequado para não prejudicar o ator 

durante sua atuação,  ou seja,  durante o momento em que ele está em cena. 

Pensando pelo lado negativo, há também a possibilidade dele ser dissonante em 

relação  aos  outros  elementos  do  espetáculo  e  acabar  criando  significados 

indesejados,  caso sua confecção seja ignorada ou mal  realizada e/ou caso as 

prioridades sejam para outros departamentos da produção. Para não cair no erro é 

necessário  conciliar  a  roupa  com  a  idade,  com  a  hierarquia  e  com  as 

características  do  personagem,  tais  como  classe  social,  profissão,  cultura, 

nacionalidade,  etc;  utilizar  os  tecidos  adequados  para  cada  peça  e  usar  a 

quantidade necessária de acessórios e adereços para que o espetáculo como um 

todo não saia prejudicado.

Porém,  erros  como esses,  geralmente,  são mais  visíveis  aos olhos dos 

críticos  e  estudiosos  podendo  passar  despercebidos  pela  maioria  dos 

espectadores, considerando que, muitos deles, não possuem conhecimento em 



relação a trajes de épocas, às releituras, aos tipos de tecidos e aos acessórios e 

adereços  que  poderiam ou  não ser  utilizados.  Mesmo assim a  coerência  e  a 

beleza visual e textual devem imperar para que o público possa apreciar um bom 

espetáculo.

1.8. – O Figurino no teatro, no cinema, na televisão 

Antes de tudo, deve-se considerar a mídia para a qual o figurino será 

feito, conhecendo seus limites e possibilidades que lhe são características para 

que a eficiência seja garantida. Por isso existem algumas diferenças básicas em 

relação ao figurino de cinema, de televisão e de teatro. Diferenças que não são 

regras fixas, mas que devem ser observadas pelos figurinistas durante o processo 

de criação.  É  importante  que  ele  saiba  aproveitar  os  recursos  de  cada  meio, 

conhecendo  seus  limites  e  possibilidades  para  que  faça  um  bom  trabalho, 

exercendo a função de moldar  as  características  dos personagens através da 

roupa.

No teatro, o espectador, devido à proximidade com o palco tem uma maior 

facilidade para identificar os elementos que envolvem o espetáculo (maquiagem, 

cenário, luz e cor) e as especificidades do figurino. Por isso é necessário que a 

roupa tenha um excelente acabamento e sejam duráveis, uma vez que o mesmo 

espetáculo é encenado várias vezes (Figura 1 e 2). Truques da fita crepe ou dos 

alfinetes  para  ajustar  as  roupas  devem  ser  evitados.  Em  algumas  situações, 

quando há verba disponível, são feitas cópias duplas para que uma seja usada 

enquanto a outra estiver impossibilitada.  No teatro,  as dimensões do palco, a 

totalidade da cena, a tridimensionalidade e a rapidez com que deverão ser feitas 

as trocas de roupas também devem ser levadas em conta. 

O teatro nos propõe a ilusão, o imaginário assumido, a brincadeira.  O 
palco é o espaço onde os signos lingüísticos e a  harmonia teatral  se 
cruza e o espectador é desafiado a decifrar os sinais, seja por meio dos 
movimentos dos atores ou pelo número de apresentações, exigindo um 
conhecimento  maior  das  técnicas  de  feitura  dos  figurinos  ou  do 
conhecimento do corpo humano com suas perfeições e defeitos. Temos, 
por exemplo, o acabamento reforçado porque a roupa será utilizada de 



outra  forma  que  não  a  cotidiana;  o  uso  de  enchimentos  para  causar 
certas  deformações  na  personagem  (...)  entre  tantos  outros. 
(BUSTAMANTE, P.84. 2008).

Figura 1: Cena do espetáculo “O Fantasma da Ópera”.
Fonte: <paixaoporlivros-vick.blogspot.com/2009/10/o-f...>. Acesso em 30. abr. 2010

Figura 2: Cena do espetáculo “Mistério de Irmã Vap”.
Fonte: <oglobo.globo.com/.../09/17/17_MHG_cult_vap.jpg>. Acesso em 30. abr. 2010

A televisão e o cinema, que utilizam tecnologias para encenação, devem 

adaptar-se às questões técnicas e formais e às limitações características desse 

meio.  No  caso  da  TV,  devem-se  evitar  estampas  exageradas,  listras,  xadrez, 

cores vibrantes, apesar de algumas vezes, serem necessários para a composição 

do personagem. O cinema, por sua vez, possibilita uma maior aproximação do 

espectador com a cena, pois a película a capta detalhadamente, imprimindo todas 

as  suas  nuanças,  assim  qualquer  detalhe,  defeito  ou  mancha  aparecem  com 

facilidade.  Dentre essas categorias,  é  no cinema que o  trabalho do  figurinista 

ganhava maior dimensão, pois era ele que atingia o grande público. Leite e Guerra 

(apud. SARTORI, P.18. 2004) afirmam:

O figurino, mais plástico, mais detalhista, mais evidenciado em close-up 
do que o cenário ou a contra-regragem, está sempre nos possibilitando 
compreender  em  níveis  múltiplos,  mais  explícitos  ou  inconscientes. 
Podemos  não  nos  aperceber  de  todos  os  detalhes:  mas  o  todo  nos 
transmite um recado, uma informação ou mesmo uma pequena sinopse 
narrativa  a  respeito  do  presente,  do  passado  e  mesmo  do  futuro  do 
personagem.

Por falar em cinema, teatro e televisão pode-se dizer que os figurinos dos 

personagens também são capazes de ditar moda. No final do século XIX e início 

http://paixaoporlivros-vick.blogspot.com/2009/10/o-fantasma-da-opera-gaston-leroux.html


do XX, damas da sociedade copiavam as roupas das divas do teatro e da ópera 

na tentativa de serem como elas. Em meados do século XX os palcos diminuíram 

a  influência  sobre  as  vestimentas,  transmitindo  essa  função  ao  cinema, 

especialmente o francês e o americano, que reinavam no mercado mundial. Cada 

filme lançado trazia novos modelos de vestidos a serem copiados.

A vida imaginária dos deuses e heróis são uma imagem que faz com que 
os “mortais” tentem suprimir sua vida tediosa; sonham em ser como eles, 
e viver suas aventuras, e o filme que é uma duplicação da vida, projeta 
essa identificação, fazendo dos atores e atrizes modelos e espelhos de 
imitações,  e  até  mesmo  uma  mercadoria,  é  a  multiplicação  da  sua 
imagem, uma potência mítica que atrai febrilmente. Segue-se o regime 
alimentar e corporal da estrela. Adotam-se a maquiagem e os cosméticos 
que ela usa,  imitam-se sua  toilette,  seu comportamento e  seus tiques 
MORIN, 1989:671. 

Tamanha a influência dos figurinos de cinema que, durante determinada 

época  (e  ainda  hoje),  os  estúdios  contratavam  os  grandes  estilistas  para 

produzirem  figurinos.  Como  não  havia  televisão  e  nem  os  grandes  desfiles, 

Hollywood tornou-se a grande referência de moda. Alguns trabalhos tornaram-se 

célebres,  saíram  das  telas  e  foram  para  os  editoriais  e  para  as  ruas, 

transformando-se  em ícones  de  moda.  Coco  Chanel,  Hubert  Guvenchy,  Paco 

Rabane e Christian Lacroix são apenas alguns exemplos.

Em 1923 Chanel foi convidada pelo dramaturgo Jean Cocteau para atuar, 

pela primeira vez, como figurinista da peça  Antigone e,  posteriormente, para a 

opereta Le train Bleu, 1924; as peças Orphée, 1926, e Les Chevaliers de la table 

ronde, 1937, e para o filme Tonight or never, 1931, A Regra do Jogo, 1939, e para 

Ano passado em Marienbad,  1961,  porém,  apesar  dos elogios,  não se  sentiu 

adequada à função de figurinista em Hollywood, não aceitando submeter-se aos 

caprichos das divas do cinema americano.

Givenchy foi  o responsável pela consagração de Audrey Hepburn como 

ícone de elegância através de diversas criações para filmes como Sabrina, 1954 

(Figura 3), Cinderela em Paris, 1957 e Bonequinha de Luxo, 1961, eternizando a 

1 GHISLERI,  Janice.  Influência  dos  Figurinos  dos  Astros  na  Vida  Real.  Disponível  em 
<www.artes.com>. Acesso em 14 mar. 2010.

http://www.artes.com/


imagem de Audrey e seu vestido preto de tafetá, figurino de sua personagem, com 

brincos e colares de pérolas que mantinham o toque clássico do modelo.

Paco Rabane elaborou modelos ultra modernos que eram confeccionados 

com  materiais  inusitados  (plástico,  metal  e  acrílico),  consagrando-se  no  filme 

Barbarella,1967,  (Figura 4). Lacroix, desde o início de sua carreira, conjugou o 

trabalho  de  criador  de  moda  ao  papel  de  figurinista,  criando  figurinos  para 

encenações de óperas,  balés  e  peças de teatro  como  Phèdre,  Don Giovanni, 

Othello, Cosí Fan Tutte entre outros títulos.

Figura 3: Figurino de Bonequinha de Luxo, por Hubert de Givenchy, 1961.
Fonte: <expressodamoda.blogspot.com/2009/11/roupas-de..>. Acesso em 30 abr. 2010

Figura 4: Figurino de Barbarella, po Paco Rabane, 1967.
Fonte: <www.apfn.net/.../04-01-05/discussion.cgi.40.html>. Acesso em 30 abr. 2010

Nada  impede  que  o  figurinista  elabore  desfiles  ou  um  estilista  seja 
convidado  para  elaborar  figurinos  para  teatro,  ópera,  balé  e  cinema. 
Quase sempre as pessoas confundem a profissão de figurinista com a de 
estilista, embora só tenham em comum o fato de lidar com roupas.  O 
estilista deve criar tendências para a moda, sempre comprometidas com 
a  estética  e  com  a  indústria  de  roupas.  O  figurinista  não  tem  esta 
obrigação,  mas a roupa que cria deve contar a história de quem está 
vestindo-a. Diferente de moda, que produz em série, o figurino é sempre 
exclusivo. Os materiais utilizados são os mais variados possíveis e nem 
sempre estão comprometidos com a durabilidade e  realidade.  Aliás,  o 
bom figurino é aquele que consegue passar a idéia de um material nobre 
com recursos muito simples. Podemos observar este trabalho no cinema, 
no teatro, nos shows, no carnaval e em muitas outras festas populares. 
(BUSTAMANTE, P. 131. 2008).

http://www.apfn.net/messageboard/04-01-05/discussion.cgi.40.html
http://expressodamoda.blogspot.com/2009/11/roupas-de-audrey-hepburn-vao-leilao-em.html


De maneira geral, podemos dizer que o estilista cria e fabrica peças, já o 

figurinista cria o estilo a partir de peças já desenvolvidas pelo estilista, sempre 

trabalhando dentro do contexto do teatro, da novela ou do cinema. Ao contrário do 

estilista que pode ser somente um convidado para elaborar determinado figurino, 

caso seu estilo de trabalho se encaixe no papel do personagem. 

Porém,  não  somente  os  trajes  do  cinema  e  do  teatro  tornaram-se 

influência,  mas também o dos artistas  da  música.  Madonna,  Guns and Roses 

Cindy Lauper (Figura 5), Britney Spiers e Bom Jovi são alguns dos artistas que 

influenciaram  (e  ainda  influenciam)  fortemente  o  público  com  suas  roupas 

extravagantes, seus cabelos coloridos, seu estilo  fashion, suas calças de cintura 

baixa, suas tatuagens e suas rebeldias. Tais influências dos astros da música não 

pararam por  aí.  À medida que surgem novas bandas surgem, também, novos 

seguidores. Prova disso, são as bandas e artistas que se tornaram verdadeiros 

fenômenos nos anos 2000, cujos membros, eram ditadores de tendências por todo 

o mundo. Lady Gaga (Figura 6),  Love Foxxx, Jonas Brothers,  Beyonce, Tokyo 

Hotel,  Black  Eyed  Peace  e  Rihanna  são  apenas  alguns  dos  exemplos  dessa 

inesgotável lista. 

  
Figura 5: Cindy Lauper.

Fonte: <www.ioffer.com/si/cindi+lauper>. Acesso em 30 abr. 2010
Figura 6: Lady Gaga.

Fonte: www.lastfm.com.br/.../Lady+GaGa/+images/17850249. Acesso em 30 abr. 2010

http://www.lastfm.com.br/music/Lady+GaGa/+images/17850249
http://www.ioffer.com/si/cindi+lauper


No caso brasileiro, não há como negar a influência das novelas na vida dos 

cidadãos: copiam-se desde as roupas da protagonista até o corte de cabelo, a 

maquiagem, os acessórios e o comportamento.  As meias de lurex de  Dancin’  

Days2, 1978 (Figura 7); os mini-shortinhos, as blusa estilo “cigana” e os tamanco-

plataforma da personagem Babalu (Letícia Spiller) de Quatro Por Quatro, 1994, o 

visual exótico-oriental3 de Jane (Giovanna Antonelli) em O Clone, 2001 (Figura 8) 

e  a  desinibida  moda  Bebel  (Camila  Pitanga)  em  Paraíso  Tropical,  2007,  que 

abusava dos maiôs e dos brincos enormes são apenas alguns exemplos.

  
Figura 7: Meias de lurex de Dancin’ Days, 1978.

Fonte: <colunistas.ig.com.br/curioso/tag/dancin-days/>. Acesso em 30 abr. 2010.
Figura 8: Figurino da personagem Jade de O Clone, 2001.

Fonte: <meunomeelegiao.wordpress.com/.../>. Acesso em 30 abr. 2010.

2 Sônia Braga ditou moda,  com suas roupas de cetim e meias soquetes de lurex e  a  novela 
“Dancing Days” (1978) que virou coqueluche, espalhando discotecas pelo país. As meias de lurex 
eram meio fosforescentes, listradas, coloridíssimas, com sandálias de tiras e salto alto, e viraram 
mania nacional. Para a marcante cena da volta triunfal de Júlia, no capítulo 79, a figurinista Marília 
Carneiro  criou  uma  calça  jogging  de  cetim  com  listras  laterais.  Completando  o  visual,  a 
personagem usava sandálias de salto fino sobre as famosas meias de lurex. (BUSTAMANTE, P. 
209. 2008).

3 Permitiu que ela usasse figurinos de tecidos vaporosos inspirados em “As mil e uma noites”, que 
se transformaram nos modismos da época. Aproveitando que  Kenzo  e  YSL,  haviam feito uma 
coleção  com  o  tema  odaliscas,  ela  usou  várias  peças  dos  estilistas.  Além  dos  anéis  com 
correntinhas, pulseiras e brincos, encontrados em qualquer loja ou camelô na época, foi também a 
moda do kajal negro bem forte para delinear os olhos. Para a composição das personagens, o 
elenco assistiu a vários filmes árabes e iranianos, leram livros sobre os dois temas principais da 
história,  tiveram aulas de árabe,  de dança,  expressão corporal  e prática de orações,  além de 
leituras de textos. (BUSTAMANTE, P.218. 2008).

http://meunomeelegiao.wordpress.com/2009/03/11/parem-a-gloria-perez/
http://colunistas.ig.com.br/curioso/tag/dancin-days/


Há, ainda, personagens que se tornaram mitos no teatro, no cinema, nas 

histórias em quadrinhos ou na dramaturgia infantil como Batman (Figura 9) Branca 

de  Neve  (Figura  10),  Homem  Aranha  (Figura  11),  Cinderela  (Figura  12), 

SuperMan, Romeu e Julieta etc. Por consequência, seus figurinos são conhecidos 

mundialmente. Além dos estereótipos como a bruxa, o bufão, a mulher fatal,  o 

vampiro, o pirata, o mocinho, o homem tímido e o bandido.

É esta  história  que encanta,  hipnotiza  e  marca o  espectador  seja  ela 
falada,  cantada  ou  dançada,  o  importante  é  o  geral  da  fantasia,  é  a 
missão  comprida,  a  mensagem  transmitida  e  entendida.  Não  importa 
quão grande seja o espetáculo representado, se possui muitos figurinos, 
atores e grandes cenários, e é uma produção feita com muitos recursos 
financeiros, o importante é saber trabalhar com as linguagens, com os 
tecidos, cores, texturas, saber identificar as necessidades da cena, saber 
criar  um  mundo  de  fantasia  para  encantar  o  público  e  trazer  uma 
harmonia  visual  com  todos  os  elementos  cênicos.  A  linguagem  do 
vestuário teatral é reforçada de acordo com a necessidade e a intenção e, 
realizada  com  atenção,  estudo  e  sabedoria  ela  consegue  ter  a 
capacidade  de  falar  por  si  só,  ela  reforça  a  dramaticidade  da  cena, 
aumenta o drama pelo que o ator  está  passando,  aumenta o impacto 
visual junto com a iluminação, e causa o espanto, a alegria, a emoção no 
nosso público.4 

Figura 9: Figurino da personagem Batman 
Fonte: <dridrikaue.wordpress.com/.../>. Acesso em 15. mar. 2010.

Figura 10: Figurino do personagem Branca de Neve. 
Fonte: <www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog...> Acesso em 15. mar. 2010.

Figura 11: Figurino da personagem Homem Aranha. 
Fonte: <blogmetropolitano.com.br>. Acesso em 15. mar. 2010.

Figura 12: Figurino do personagem Cinderela. 
Fonte: <oficiodemestre.blogspot.com/2009/11/nova-cind...>. Acesso em 15. mar. 2010.

4 GHISLERI, Janice. Linguagem do Vestuário Teatral. Disponível em <www.artes.com>. Acesso em 
14 mar. 2010.

http://oficiodemestre.blogspot.com/2009/11/nova-cinderela.html
http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog...
http://dridrikaue.wordpress.com/2009/06/01/uma-enquete-para-inovar/
http://www.artes.com/


Dentre as categorias analisadas, limitarei minha pesquisa ao universo do 

figurino teatral, tendo como base o acervo de figurinos do Grupo Divulgação, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),  localizada na cidade de Juiz de 

Fora/MG,  onde  serão  analisadas  cinco  categorias  de  figurino:  época,  realista, 

alegórico, regional e reciclado. Resumidamente, pode-se dizer que um figurino de 

época mantém-se fiel ao traje usado por determinada personalidade histórica; um 

figurino realista aproxima-se ao máximo da realidade; um figurino alegórico tem 

como principais características o excesso e a subjetividade; um figurino regional é 

característico de determinada cultura, região ou país e um figurino reciclado é feito 

a partir da reutilização de materiais que seriam jogados no lixo.

Tal  análise  será  feita  após  uma pequena  descrição  sobre  o  acervo  de 

figurino do  GD onde serão analisadas questões sobre  a  criação dos trajes,  o 

reaproveitamento,  o  armazenamento,  a  conservação,  a  catalogação  e  a 

importância  de  tais  figurinos  para  a  preservação  da  memória  do  Divulgação. 

Todos os dados foram adquiridos graças à entrevista realizada no dia 09/04/2010, 

com José Luiz Ribeiro que, como já foi dito, é jornalista, professor universitário e 

diretor do grupo. Porém, antes de partir para o acervo de figurinos, primeiramente, 

farei um histórico do grupo.



Capítulo 2 - O Grupo Divulgação 

Mede-se a cultura de um povo pelo seu teatro. (García Lorca)

Os versos dessa epígrafe,  de García Lorca,  foram os responsáveis  por 

solidificar o compromisso do Grupo Divulgação (GD), com o teatro.

(...) uma arte onde é impossível contabilizar e perpetuar o sucesso. Por 
isso o desafio de acertar é constante e a necessidade de fazer impõe-se 
como condição de sobrevivência. O aplauso se perde na efemeridade do 
momento, na cortina que se fecha, no spot que se apaga. Na incerteza do 
que virá,  o passado é,  ao menos, o testemunho e a garantia de uma 
silenciosa trajetória. (FALABELLA, P. 33. 2004).

Localizado na cidade de Juiz de Fora/MG, ligado à Universidade Federal de 

Juiz de Fora e prestes a completar, no ano de 2010, 44 anos de fundação, o GD 

tem sua história marcada por desafios, lutas, dificuldades, aplausos e muita força 

de vontade. Suas encenações, de caráter popular e o trabalho com temas atuais 

retratando  todo  e  qualquer  tipo  de  polêmica,  seja  político,  religioso  ou  social, 

irônico  ou  trágico  são  duas  das  principais  características  do  grupo.  Em  seus 

espetáculos, adulto ou infantil,  mesmo se o tema for referente ao passado, há 

sempre um olhar contemporâneo.

A  história  do  GD pode  ser  dividida  em décadas,  sendo  que  cada  uma 

possui  suas  peculiaridades  e  acontecimentos  que  contribuíram  para  inserir  o 

grupo no cenário do teatro nacional. Pode-se dizer que a década de 60 foi uma 

época de grande aprendizado, que a década de 70 foi, como definiu José Luiz, a 

“epifania” do grupo já que foi nela que ele teve a oportunidade de participar de 

vários festivais e mostrar seu trabalho, além da conquista do Forum da Cultura. Na 

década de 80 o GD conquistou um reconhecimento nacional. Na década de 90 

houve a solidificação de uma dramaturgia própria e, na primeira década do século 

XXI, o Divulgação estruturou-se como um grupo de teatro de grande importância 

para a cidade de Juiz de Fora e para o Brasil.



Na década de 60, especialmente em 7 de julho 1966, no Instituto Cândido 

Tostes, com o espetáculo  Amor em Verso e Canção,  surge o grupo. Nele,  os 

atores  entram em cena declamando os  versos de  Cecília  Meirelles  “Eu canto 

porque o instante existe e minha vida está completa/ Não sou alegre nem sou  

triste/ Sou poeta”. Durante esse período, paralelamente ao Teatro Universitário, 

grupo  de  teatro  que  realizava  montagens  anuais,  não  possuía  elenco  fixo  e 

encerra suas atividades, depois de sete anos, em outubro de 1967, o Divulgação 

persistia  em  seus  trabalhos,  sendo  o  primeiro  grupo  da  cidade  formado  por 

estudantes  a  organizar-se  como  uma  companhia  de  teatro  universitário  com 

incansáveis  pesquisas  na  área,  passando  a  ser  um  modelo  de  teatro  que, 

segundo Paschoal Carlos Magno (apud. FALABELLA, P. 25. 2004)

(...) o coloca dentro do panorama do teatro universitário brasileiro. Isso 
talvez  seja  o  mais  importante  dentro  da  realização  do  Divulgação.  O 
teatro feito por amor, em que o trabalho árduo substitui as subvenções, 
tão minimizadas, só poderia frutificar através de uma grande consciência. 
Creio que nem no Rio de Janeiro, a não ser talvez em 'O Tablado',  a 
gente encontre um grupo com este  pedigrée  e um trabalho tão frutuoso 
(...)  um grupo como este tem muito a oferecer,  não só à comunidade 
como ao Brasil, dado à sua vivência integral e sua formação dentro de um 
sentimento de pesquisa, que hoje vai se afastando dos palcos brasileiros, 
no momento em que grupos universitários se restringem a copiar grandes 
montagens.

Os comentários de Paschoal revelam a excelência e o comprometimento do 

grupo  com a  arte  teatral.  Desde  sua  fundação,  sempre  se  preocupou  com o 

espectador,  pois  sem  ele,  não  existe  espetáculo;  com  a  construção  de  sua 

trajetória; com a formação de seus atores; com a cidade e com a qualidade de seu 

repertório,  selecionando e inspirando-se em  grandes clássicos da dramaturgia, 

como  Sófocles,  Pirandello,  Molière,  Shakespeare,  Schiller,  Goethe,  Tcheknov, 

Mrozek,  Maquiavel,  Camus,  Durrenmatt,  García  Lorca,  Genet,  Gorki,  Gogol, 

Goldoni, Nelson Rodrigues, França Jr., Oswald de Andrade, Dias Gomes, Jorge 

Andrade,  Altimar  Pimentel  além  dos  textos  escritos  por  José  Luiz  Ribeiro, 

jornalista,  professor  universitário  e  diretor  do  grupo.  Definido  por  Maria  Lúcia 

Ribeiro (apud. FALABELLA. P.77, 2004) como



...  um autor camaleônico, prismático, cujo texto reflete vozes, gestos e 
humores complexos, porque emergem do contato direto e comprometido 
com  a  vivência  na  realidade  empírica,  num  diálogo  íntimo  com  a 
existência  concreta  de  uma  realidade  cênica.  Nessa  rede,  José  Luiz 
procura  enredar  histórias  que  sejam gritos  de  alerta  que  acordem os 
homens sem despertá-los dos sonhos. Histórias que resgatam memórias 
perdidas  e  que  ecoem  as  manchetes  dos  jornais  diários.  Enredos 
dialógicos, cheios de fantasias de textos encarnados e que desembocam 
numa  dramaturgia  intrinsecamente  intertextual.  Uma  intertextualidade 
firmada pela tradição, incorporando paródias, ironia, carnavalização e se 
fazendo uma festa regeneradora da consciência. 

Preocupando-se  com  as  questões  que  envolvem  o  saber  cultural  e  a 

memória teatral, o grupo já nasce como um Centro de Estudos Teatrais – Grupo 

Divulgação. Denominação estratégica para consolidar o compromisso do grupo 

com os estudos, a pesquisa, o aprendizado e o ensino. Utilizada para desviar a 

atenção  da  ditadura,  visto  que,  tanto  estudantes  como  universitários  estavam 

sendo perseguidos na época da ditadura militar: período em que o grupo evitava 

os  repertórios  nacionalistas;  apegava-se  aos  grandes  textos  da  dramaturgia 

universal e convivia com um misto de desconforto e adrenalina causados pelos 

primeiros anos de censura. 

Participando de viagens e festivais o GD vai conquistando novos públicos, 

horizontes e respeitabilidade nacional. Em 1967, o Cancioneiro Lampião ganha o 

prêmio  CAIT,  primeira  premiação  e,  com  a  montagem  O  Urso  começam  as 

preocupações com a cenografia e os figurinos de época. Em 1968, Electra surge 

com figurinos confeccionados com cobertores da velha fábrica São Vicente.

O Instituto Cândido Tostes, o Palácio da Saúde, o Museu Mariano Procópio, 

a Academia de Comércio e a Casa D'Itália foram alguns dos locais que foram 

adaptados para as apresentações do grupo que, até então, não tinha um lugar fixo 

para se apresentar. 

A  década  de  70  possibilitou  ao  Divulgação  a  participação  em  vários 

festivais. Mas, a conquista do espaço do Forum da Cultura foi, sem dúvida, uma 

grande  vitória.  Construído  na  década  de  20  pelo  Dr.  Clóvis  Guimarães 

Mascarenhas para fins residenciais. Localiza-se no Centro da cidade de Juiz de 

Fora,  Minas Gerais,  à  Rua Santo Antônio,  1112.  Apresenta um estilo eclético, 

possui grandes portões de ferro fundido. O casarão destaca-se por sua varanda, 



pela escada, lustres, pisos e frontispícios da portas. Em 1953, a propriedade foi 

vendida à Faculdade de Direito que permaneceu no espaço até 1971, quando foi 

transferida para o Campus Universitário. Além do GD, abriga o Museu de Cultura 

Popular, a Galeria de Arte e o Coral Universitário.

O Forum da Cultura era a concretização do sonho de toda companhia: ter 
uma sala própria  para as reuniões e  os ensaios,  ter  um espaço para 
guardar figurinos, adereços e cenografia, podendo assim criar um acervo 
próprio e construir a memória cênica do grupo, sem contar que, tendo um 
palco à  disposição  era  possível  definir  uma programação constante  e 
aumentar, gradativamente, o tamanho das temporadas. Ter um lugar fixo 
para  a  apresentação  das  peças  estabelecia  um  elo  definitivo  de 
reconhecimento do  público  para com o trabalho do grupo.  Assim,  por 
todos  esses  anos  de  ocupação  e  serviços  prestados  à  comunidade 
juizforana,  o  Forum  de  tornou  não  apenas  um espaço  de  cultura  da 
Universidade, mas a casa do Divulgação, numa relação equilibrada de 
troca. (FALABELLA, P. 41, 2004)

O ano de 1973 foi marcado pela criação do Departamento de Teatro Infantil 

do Divulgação, devido à necessidade do grupo de cativar os futuros adultos. Para 

isso, caprichavam no texto e nas produções das peças. Maria Lúcia Ribeiro (apud. 

FALABELLA, P.26. 2004) sintetiza a forma como ela pensa o teatro infantil 

As  montagens  buscam  o  mágico  e  a  fábula  de  forma  a  enviar  uma 
mensagem construtiva sem cair no clichê. O mesmo compromisso com as 
diferentes facetas que mutilam o desenvolvimento do cidadão adulto está 
presente na difícil tarefa de realizar experiências inesquecíveis para os 
cidadãos crianças. Até os dias de hoje, a criação de um Departamento de 
Teatro  Infantil  mostra  essa  tomada  de  posição  e  os  espetáculos 
destinados ao público infantil talvez sejam mais caros, mais trabalhosos, 
mais apurados até do que o teatro para o adulto. Ele constrói um público 
cativo que assiste aos espetáculos adultos, volta ao grupo para se tornar 
ator, traz seu filhos para ver os espetáculos. 

Em 1974, com a Barca da Cultura, acontecimento de alcance nacional em 

que o  GD percorreu todas as cidades às margens do Rio  São Francisco e a 

rodovia Belém-Brasília para propagar a cultura e promover espetáculos, oficinas, 

conferências  e  debates  ligados  ao  teatro,  firmando  seu  compromisso  com  as 

camadas populares.

Com  os  anos  80  surgem  novas  fronteiras,  um  reconhecimento  a  nível 

nacional e vários prêmios. Logo no início da década surgem os projetos A Escola 



vai  ao  Teatro que,  em  parceria  com  a  Prefeitura,  incentiva  escolas  da  rede 

municipal e estadual a levarem seus alunos aos espetáculos do GD e O Povo vai 

ao Teatro que propõe o acesso ao teatro às comunidades carentes e periféricas.

Ambos os projetos confirmam a preocupação do grupo com as camadas 

populares  levando-as  a  desfrutar  de  toda  a  riqueza  sonora,  cenográfica  e 

dramática que essa arte proporciona. Posteriormente, os dois projetos se fundem 

na  Escola  do  Espectador,  agora  em  parceria  com  a  UFJF.  Trabalho  esse, 

reconhecido pelos participantes que, em geral,  sentem-se orgulhosos de poder 

participar e apreciar os espetáculos desenvolvidos pelo grupo na cidade de Juiz 

de Fora. 

Em  83  inicia-se  o  seminário  Os  Caminhos  do  Teatro,  promovido 

anualmente com o objetivo de discutir  e estudar teatro através de um ciclo de 

palestras com grandes nomes da dramaturgia nacional. No final da década surge 

o curso de Introdução ao teatro e Iniciação ao teatro para crianças e adolescentes, 

respectivamente. Os cursos buscam conciliar teoria e prática teatral através de 

oficinas de interpretação e preparação corporal e vocal.

Durante  esse  período,  o  GD  volta  sua  dramaturgia  para  questões 

populares, havendo mudanças significativas e ampliação das temporadas. Porém 

permanece a trajetória de viagens, a conquista de novos rumos e a participação 

em festivais.

Assim, pelo conjunto de seu trabalho, o grupo foi tornando-se, cada vez 
mais, uma referência para outras companhias e outros artistas da cidade 
que, muitas vezes, não tinham como inspiração suas opções ideológicas 
ou  estéticas,  mas  simplesmente  vislumbravam  a  possibilidade  de 
realização de um sonho: fazer teatro de forma contínua, com qualidade, 
com reconhecimento,  ter público e ter  um espaço próprio. Sem contar 
que,  vários  atores  que  tiveram  uma  formação  inicial  no  Divulgação 
criaram suas próprias companhias e alargaram ainda mais os horizontes 
da prática teatral em Juiz de Fora. (FALABELLA, P. 28. 2004).

Nos anos 90 tem-se o fim da censura, mas o início do pesadelo da Era 

Collor. A dramaturgia própria criada para o elenco aumenta a comunicabilidade 

dos espetáculos, o número de apresentações e fortalece os vínculos entre o teatro 

e o público e entre o GD e a cidade de Juiz de Fora. Em contrapartida diminui-se o 



ritmo  de  viagens  e  a  visibilidade  nacional.  O  Forum  da  Cultura  passa  a  ser 

referência  de  artes  cênicas  espelhado  no  trabalho  do  Divulgação,  que  cria  o 

Núcleo da Terceira Idade como projeto de extensão tornando-se referência para 

outros grupos, sendo um novo espaço para pesquisa, experimentações, exercícios 

de  memória  e  expressão  corporal,  visando  o  resgate  da  auto  estima  e  a 

aproximação com o teatro para os idosos integrantes do projeto. 

Em 92, o Forum da Cultura recebe do MEC verba para restauro do prédio, 

modernização  do  teatro  e  melhoraria  de  sua  estrutura  para  receber  os 

espectadores e dar um novo impulso às pesquisas do GD. Mesmo em meio à 

poeira,  as  apresentações  não  pararam.  O  grupo  continuou  participando  de 

festivais,  ganhando prêmios e conquistando o público.  Em 98,  comemora-se o 

centenário de Lorca, patrono inspirador do trabalho do Divulgação.

A primeira década do 3º milênio despertou no grupo a busca por novos 

desafios dentre eles,  a adequação com os tempos atuais  e a criação de uma 

Faculdade  de  Artes  Cênicas,  desejo  ainda  não  concretizado.  Durante  esse 

período  o  grupo  acelera  seus  trabalhos  e  desenvolve  um projeto  de  Criação 

Cenográfica,  cadastrado como projeto  de  Iniciação Artística  na  UFJF onde os 

alunos  da  universidade  aprendem  noções  de  cenografia  e  confeccionam 

maquetes em miniatura, reproduzindo os cenários das peças com o objetivo de 

resgatar a memória iconográfica das produções.

Em 2001 o GD torna-se o primeiro grupo de teatro a se transformar em 

enredo de escola de samba. A homenagem veio da Escola de Samba Vale do 

Paraibuna, reunindo membros e ex-membros do grupo na avenida e destacando, 

mais uma vez, a história do grupo e sua importância para a cidade.

Nos dois meses que antecederam ao carnaval, o Divulgação transformou 
sua sala num barracão de escola de samba, produzindo um terço das 
fantasias  do  desfile.  Na  avenida,  ao  lado  de  anônimos  passistas, 
sambistas e foliões, integrantes e ex-integrantes do grupo, fantasiados de 
bufões, arlequins e colombinas, atuavam juntos, desenhando coreografias 
e ecoando no compasso da felicidade o mesmo refrão: “Teatro popular é 
cultura  brasileira,  é  Zé  Luiz,  é  Zé  Pereira”.  Acontecia  então  o  que  o 
jornalista,  professor  da  Faculdade  de  Comunicação  da  UFJF  e  ex-
membro do grupo, Rodrigo Barbosa, definiu como uma celebração natural 
do casamento do Samba com o Divulgação. (FALABELLA, P.31. 2004).



Em 2004 o Divulgação realiza a cantata Jesus Vitorioso em parceria com 

o  Coral  Cant’Amor,  unindo  coral,  orquestra  e  atores.  Durante  o  decorrer  da 

década, como não poderia deixar de ser, realiza espetáculos, participa de festivais 

e conquista prêmios.

Em 2010, o GD continua produzindo espetáculos, trabalho que dura, em 

média, dois meses; realizando ensaios diários; aquecendo vozes; preparando o 

corpo;  escolhendo  textos;  produzindo  e  montando  cenários  e  encantando  o 

público. 

Em  relação  aos  atores,  a  rotatividade  é  alta,  visto  que,  a  maioria  é 

formada  por  universitários  que,  muitas  vezes,  não  conseguem  conciliar  as 

atividades  do  grupo  com  os  estudos.  Porém,  enquanto  membro  integrante, 

participam de todas as etapas do processo de produção, tornando-se ao mesmo 

tempo costureiros, aderecistas, marceneiros, cenógrafos e técnicos de iluminação, 

visando sua formação integral,  a valorização do espetáculo como um todo e o 

desenvolvimento dos laços de afetividade entre pessoas que estarão juntas no 

mesmo palco. 

O calendário do grupo acompanha o da universidade, estando sujeito a 

greves e alterações que venham a ocorrer. No grupo não existe um professor, 

existe uma equipe de profissionais, mestres e doutores, que estão constantemente 

em contato com outros profissionais e outras peças de teatro para que possam 

trocar  experiências,  conhecer  novos  textos,  novos  recursos  cênicos  e  novas 

abordagens.

E foi assim, mantendo seu caráter amador e influenciando outros grupos 

teatrais; defendendo a cidadania, o povo e a cidade de Juiz de Fora; com uma 

média de três montagens anuais infantis e adultas; com uma dramaturgia própria e 

com  vários  prêmios,  depoimentos,  elogios  e  reconhecimento,  que  o  Grupo 

Divulgação fez (e ainda faz) sua história que é mantida viva através de um acervo 

completo  e  preservado  de  fotografias,  troféus,  maquetes,  documentação 

cenográfica, acessórios e figurinos, objeto dessa pesquisa. 

Utilizados  para  caracterizar  um  personagem,  esses  figurinos,  são 

testemunhos de uma época, um espetáculo e mesmo da presença de atores que 



já passaram pelo palco do Forum da Cultura. As criações de Lucas Marques do 

Amaral e Malu Ribeiro contribuíram para a caracterização de vários personagens, 

mostrando indicações de uma época,  uma região ou um estado de espírito.  A 

utilização de materiais diversos, a modelagem e as cores agradaram ao público e 

aos críticos, dando ao grupo vários troféus e premiações em festivais. 



Capítulo 3. O acervo de figurinos do Grupo Divulgação

Enfim,  a primeira sensação é de espanto e,  ao mesmo tempo,  de se 
adentrar  em  um  universo  híbrido,  meio  humano,  meio  sobrenatural, 
habitado  por  seres  ausentes.  Pareceriam  esquecidos,  abandonados, 
como se tratasse de objetos destituídos de si mesmos? Onde estariam os 
generais,  papa, rei  e rainha,  ditadores,  libertinos,  prostitutas e michês, 
palhaços,  vedetes,  padres,  místicos,  líderes  revolucionários,  índios, 
escravos, entre outros. Estariam mortos? Já não são mais eles próprios? 
Ou os homens perderam o interesse por eles? Para que serviriam agora 
aqueles  trajes?  Voltariam  em  algum  momento  à  cena,  talvez  mais 
humanizados, mais experientes? (SALLES, P.70. 2008)

O trecho dessa epígrafe, escrito por Joana Pedrassoli Salles, descrevem a 

sensação que ela teve num primeiro contato com o acervo de figurinos de Lina Bo 

Bardi  localizados  na  “Casa  de  Produção”,  uma das  salas  que  armazenam os 

figurinos do Teatro Oficina. Sensação essa, que se encaixa perfeitamente ao que 

eu  senti  quando  me  deparei,  pela  primeira  vez,  com  o  acervo  do  Grupo 

Divulgação: espaço que possui mais de três mil peças de roupa, sem contar os 

adereços, ou seja, objetos destinados a adornar alguém ou sua indumentária, tais 

como sapatos,  bolsas,  chapéus,  máscaras,  armaduras,  toucados,  capacetes  e 

bijuterias. 

Esses trajes são incluídos na coleção a partir de três sistemas: confecção, 

ou  seja,  roupas  criadas  como  alegorias  e  que  exacerbam  os  traços  de 

personagens  reais;  compra  e  doação,  sistemas  que  permitem  que  peças  do 

mundo cotidiano auxiliem na composição dos personagens teatrais. 

As confecções são feitas pelo próprio grupo que, como já foi dito, participa 

de todo o processo de produção do espetáculo (Figura 13). Para isso, há uma 

exaustiva  pesquisa  de  pré-produção,  considerada  de  muita  importância,  pois 

trabalha  a  experimentação,  a  “alquimia  do  figurino”,  como  definiu  José  Luiz 

Ribeiro,  visando  alcançar  diferentes  efeitos  de  caimento  e  textura;  diferentes 

possibilidades de tecidos, pinturas e colorações e o contato com a infinidade de 

materiais disponíveis no mercado, que permitem as mais diversas criações. Uma 

das  técnicas  mais  utilizadas  durante  a  confecção  dos  figurinos  é  a  moulage, 



modelagem tridimensional, tipicamente francesa, cuja criação se dá diretamente 

sobre o manequim (Figura 14), possibilitando acabamento e caimento perfeitos e 

permitindo que as criações tomem formas imediatas a partir de materiais de baixo 

custo. No GD não há um figurinista, porém os trabalhos são passados por uma 

supervisão crítica feita, em geral, por Maria Lúcia Ribeiro. 

  

Figura 13: Márcia Falabella costurando um figurino
Figura 14: Moulage feita por José Luiz Ribeiro

Foto: Renata Vieira Lopes

As  compras  são  feitas  quando  há  necessidade  e  disponibilidade  no 

mercado  de  muitas  peças  do  mesmo  feitio,  da  mesma  cor  ou  da  mesma 

modelagem  para  a  realização  de  um  espetáculo.  Por  exemplo,  em  algumas 

montagens  são  necessárias  várias  camisetas  brancas  para  compor  os 

personagens. Nesse caso, torna-se melhor, mais prático e mais viável, a compra 

do que a confecção. O grupo também se aproveita de grandes promoções para 

adquirir novos tecidos e aviamentos. 



As  doações  também  são  muito  comuns,  principalmente  de  roupas  e 

sapatos. “(...) De onde vieram? São estrangeiras; falam o nosso idioma? Ou são 

daqui mesmo, e o corpo que as vestia chegou até aqui sem bagagem? Por onde 

circularam: foram a festas, teatros? (...)” (SALLES, P. 25. 2008). A variedade é 

grande e, muitas vezes, as peças chegam amassadas e/ou descosturadas. As 

pessoas doam por falta de espaço em suas casas, por motivo de falecimento do 

dono da peça e, principalmente, por saber que o grupo fará bom uso da doação. 

No GD muitos trajes também são reciclados. O reaproveitamento é feito 

por praticidade, adequação e, principalmente, por questões financeiras. Segundo 

José Luiz  Ribeiro  tornou-se muito  mais  econômico,  por  exemplo,  confeccionar 

uma única saia que pode ser combinada com várias blusas do que confeccionar 

vários vestidos diferentes; as roupas masculinas, em especial os ternos, também 

são  muito  reaproveitadas  de  um  espetáculo  para  outro,  pois  são  peças  que 

sofreram poucas alterações durante os anos, assim como alguns acessórios. “No 

Divulgação, tudo se cria, tudo se transforma e nada vai para o lixo” (FALABELLA, 

P.50. 2004).

Em se  tratando  de  armazenagem,  considera-se  que  ela  deve  ser  um 

processo seguro e limpo, pois em geral as peças ficam mais tempo na reserva 

técnica do que em uso. Saber armazenar é uma das medidas mais importantes 

que devem ser tomadas para conservá-las. No caso do Divulgação, os figurinos 

são armazenados em duas salas. Em uma sala, considerada mais úmida, ficam os 

figurinos mais rústicos e as peças que suportam por mais tempo os efeitos da 

umidade. Na outra, menos úmida, ficam os figurinos mais finos, delicados e que 

são menos resistentes aos efeitos da umidade,  uma das principais  causas da 

proliferação de mofos, fungos e agentes biológicos. 

Em ambas as salas, a separação das peças é feita por época, ou seja, as 

peças são organizadas em araras (Figura 15) de acordo com o período histórico 

ao  qual  pertence.  No  caso  do  GD,  há  roupas  do  grego  ao  contemporâneo. 

Também é feita uma separação por espécie, ou seja, por material. Para isso há 

caixas para sapatos (Figura 16), malhas, meias, acessórios e tecidos mais leves, 

que  também  são  separados  por  cores  (Figura  17).  Há  também  um  pequeno 



cômodo onde são armazenados, em caixas, os adereços - armaduras, máscaras, 

toucados, coroas e capacetes (Figura 18).



Figura 15: Figurinos nas araras.
Fonte: Acervo de figurinos do Grupo Divulgação.

Foto: Acervo pessoal

   
Figura 16: Algumas caixas onde são armazenados os sapatos. 

Fonte: Acervo de figurinos do Grupo Divulgação.
Foto: Acervo pessoal.

  
Figura 17: Caixas para meias, roupas de lycra, camisetas e bijouterias.

Fonte: Acervo de figurinos do Grupo Divulgação 
Foto: Acervo pessoal.

Figura 18: Detalhe do cômodo onde são armazenados os adereços.
Fonte: Acervo de figurinos do Grupo Divulgação. 

Foto: Acervo pessoal.



As roupas expostas nas araras, guardadas em caixas e baús assombram 
pela inércia e pelo silêncio sepulcral a que estão confinadas. Nenhuma se 
move  a  ponto  de  os  olhos  não  conseguirem  captar  qualquer 
estremecimento. Não se ouve qualquer alarde ou ruído”. (SALLES, P.70. 
2008).

Todo o acervo está registrado num livro. A catalogação é muito importante 

porque permite que o grupo tenha um controle de tudo o que eles possuem e 

ainda facilita na hora em que algo precisa ser encontrado. O livro está passando 

por um processo de digitalização e, futuramente, pretende-se digitalizar todas as 

fotografias dos figurinos que estão presentes no acervo.

Muitos  trajes  já  foram  atacados  por  fungos,  bactérias  e  cupins, 

considerados os verdadeiros vilões. Muitos dos ataques acabaram com as roupas 

que não puderam ser refeitas e/ou reaproveitadas. Devido ao grande número de 

figurinos, é quase impossível realizar o controle de cada peça, por isso, quando se 

assusta, o estrago já foi feito e muitos desses defeitos só são percebidos quando 

eles são retirados das salas para serem utilizados. Visando o combate ao mau 

cheiro, ao desgaste e à proliferação de traças e fungos e, considerando que a 

“prevenção é melhor que a cura” o Divulgação lança mão de recursos que sejam 

eficientes e baratos, mas que, sobretudo, não prejudiquem as peças.

Sazonalmente os figurinos do GD são apresentados ao público através de 

exposições  cujo  objetivo  é  mostrar  a  riqueza  do  acervo  e  possibilitar  que  a 

população  tenha  acesso  e  sinta-se  mais  próximo  aos  trajes  que  eles  só 

conseguem ver, à distância, nos palcos.

Algumas roupas e acessórios já foram emprestados para a comunidade, 

porém como muitas peças sumiram ou não foram devolvidas em bom estado, 

devido à falta de cuidado e comprometimento que as pessoas tem com o material, 

o grupo optou por não realizar mais empréstimos. Curiosamente, muitas pessoas 

as pedem para ir a festas à fantasia ou para realizar peças de teatro em escolas. 

Fato  considerado  um  desrespeito,  pois  essas  criações  são,  para  o  GD, 

verdadeiras  obras  de  arte  que  merecem  um  cuidado  especial  em  termos  de 

armazenagem e preservação. 

É importante lembrar que os figurinos no acervo não são transformados 

num objeto  velho,  sem utilidade,  pois  são reaproveitados  e  servem como um 



possível  laboratório  de  aprendizagem  constante.  Considera-se,  ainda,  que  os 

figurinos do grupo é uma das melhores maneiras de contar sua história, pois eles 

conseguem representar suas quatro décadas, na medida em que contribuem para 

a composição dos personagens e do espetáculo como um todo. Funcionam como 

um documento  histórico  capaz  de  fornecer  informações  sobre  a  confecção,  a 

técnica e os materiais utilizados. Suas marcas de corpos e ações do tempo são 

capazes de desvendar sua trajetória. Por isso, contar um pouco da história dos 

figurinos é o mesmo que contar a história do Divulgação. 

Como o objetivo desse trabalho não é fazer uma catalogação completa do 

acervo  de  figurino  do  Grupo  Divulgação,  mas  sim,  entender  a  importância  do 

figurino para uma companhia de teatro, foram analisadas apenas uma criação por 

categoria.  Nesse  contexto,  considera-se  categoria,  o  histórico,  o  alegórico,  o 

regional, o reciclado e o realista. 

3.1. Tipologia dos figurinos

Esse tópico pretende investigar as particularidades das cinco categorias 

de  figurinos  escolhidas:  o  figurino  histórico  ou  de  época;  o  figurino  realista;  o 

figurino  alegórico  ou  simbólico;  o  figurino  regional  ou  folclórico  e  o  figurino 

reciclado. Tipologias usadas apenas para nortear os rumos da pesquisa e para 

mostrar as diversas possibilidades de criação de um figurino. Devido à imensidão 

do acervo, não houve um critério rígido para a escolha das peças. Algumas foram 

escolhidas a partir da sugestão de José Luiz Ribeiro, observando, sempre, em que 

categoria ela se encaixava.

Após a escolha, cada traje será analisado individualmente seguindo as 

seguintes informações: o ano em que foi criado, em qual espetáculo foi utilizado, 

que personagem o vestiu,  quem foi  o responsável  pela confecção,  quem foi  o 

desenhista, qual foi a inspiração, quais materiais foram utilizados, etc.



3.1.1. Figurino Histórico ou de Época

Considera-se histórico, o figurino que se baseia em determinado período 

mantendo-se fiel às suas características. Revela dados de um tempo distante do 

que estamos vivendo bem como características da moda ou do comportamento de 

tal época. São trajes cujas roupas de baixo, como o espartilho e a anágua, mesmo 

não  aparecendo,  estruturam  a  roupa  de  cima,  dando  caimento  e  volume 

diferenciado. 

Ao contrário do figurino realista, que também se aproxima, ao máximo, da 

realidade nesse trabalho, o figurino será considerado histórico por se manter fiel 

ao traje usado por determinada personalidade de importância nacional ou mundial, 

como aconteceu na peça de Schiller,  Maria Stuart,  1971, em que Malu Rocha 

Ribeiro interpretou Elizabeth I (1533-1603), última representante da dinastia Tudor 

a ocupar o trono da Inglaterra, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, meia-irmã de 

Maria  I  também  conhecida  como  Maria  Tudor.  Durante  o  seu  reinado, 

paralelamente aos triunfos políticos, a era Elizabetana foi notável culturalmente, 

representando  um  dos  melhores  períodos  da  literatura  inglesa  -  Edmundo 

Spenser, Christopher Marlowe e William Shakespeare são expressões da época.

Nesse espetáculo, os responsáveis pela confecção dos figurinos foram os 

atores  do  GD,  sob  a  coordenação  e  supervisão  crítica  de  Lucas  Marques  do 

Amaral  que,  inclusive,  elaborou croquis  (Figura  19)  para  os  trajes  que seriam 

utilizados  na  peça,  com destaque  para  o  primeiro  desenho  que  representa  o 

vestido que será analisado nesse trabalho. 

Especificamente, para a criação do vestido utilizado por Malu, buscou-se 

inspiração  nas  próprias  roupas  utilizadas  pela  rainha,  trajes  conhecidos  como 

elizabetanos cujos corpos eram moldados pelos espartilhos e as roupas feitas com 

tecidos finos e brocados, pedrarias, bordados e rendas. 



O resultado foi um vestido (Figura 20) confeccionado de gobelin5 de seda 

pura no tom de rosa; estampado com flores brancas; manga presunto; modelo 

conhecido como vestido aberto, pois apresenta um recorte frontal na sobre saia 

que  permite  que  apareça  a  saia  de  baixo;  a  gola  é  feita  de  renda  francesa 

metalizada, conhecida como Medici, uma modificação dos rufos6 que apresenta 

uma abertura frontal para valorizar o decote e era usada somente por mulheres.

   

 
Figura 19: Croquis da peça Maria Stuart, de Schiller, desenhados por Lucas Marques do Amaral. 

Vestido Elizabeth, traje Xerife, vestido Rosamunda, traje Willian Davison, traje Conde Kent, vestido 
Maria Stuart I e III atos, traje Oficial da Guarda e vestido Elizabeth III ato, respectivamente.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação. 
Foto: Acervo pessoal.

5 Tecido com desenho Jacquard onde os fios de urdume deixam aparecer a trama mais clara ou 
mais escura provocando um efeito glacê. É um estilo de tecido muito usado em decoração, rico em 
detalhes e cores. Originário da França, era produzido pelos artesãos reais chamados Gobelins. 
Disponível em <http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm>. Acesso de 8 mai. 2010

6 Golas que foram associadas à estética da rigidez. Foram usados por homens e mulheres Os 
primeiros  eram  confeccionados  de  tecido  engomado  e  plissado.  Alguns  modelos  femininos 
surgiram como adaptação da gola dos vestidos, em tecidos rendados e leves; os mais luxuosos 
vieram em  tecidos  mais  nobres  e  leves,  com aplicações,  rendas  e  bordados.  Disponível  em 
<efeitofashion.blogspot.com/.../elizabeth-era-de-ouro.html>. Acesso 08 de mai. 2010.

http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm


Figura 20: Vestido usado por Elizabeth, na peça Maria Stuart. Em destaque, a gola Medice; a 
renda francesa; a estampa do tecido e a manga bufante.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação. 
Foto: Acervo pessoal.

3.1.2. Figurino Realista

Na  arte  e  na  literatura,  o  realismo  é  considerado  um  movimento  que 

procura representar o mundo exterior de uma forma fidedigna, sem interferência 

de reflexões intelectuais nem preconceitos. O mesmo pode-se dizer dos figurinos 

que,  só  são  considerados  realistas,  quando  sua  estética  procura  uma 

conformação com a realidade e quando suas características estão intimamente 

ligadas ao momento histórico, refletindo idéias sociais, políticas e econômicas da 

época, bem como seus aspectos tecnológicos. Normalmente volta-se para a não 

idealização,  preocupando-se  com a  veracidade  e  com a  realidade  concreta  e 

objetiva, ao contrário do figurino alegórico, por exemplo, que possui como principal 

característica a subjetividade. 



Contudo é importante lembrar que, mesmo o figurino sendo realista, deve-

se considerar a liberdade criativa e a preocupação estética do figurinista,  pois 

cada profissional tem sua interpretação em relação à realidade. 

Como  exemplo  de  figurino  realista  foi  analisada  uma  beca  (Figura  21) 

utilizada pelo núcleo dos formandos na peça  Os Bailes da Vida,  de José Luiz 

Ribeiro, realizada em 2008, cujos figurinos foram criados pelo próprio grupo, sob a 

coordenação  e  supervisão  crítica  de  Malu  Ribeiro.  A  inspiração  do  traje, 

confeccionado  de  tricoline7,  veio  a  partir  da  beca  utilizada,  ainda  hoje,  pelos 

estudantes no momento da formatura: acontecimento solene onde é obrigatória a 

utilização do traje de cor preta, composto por uma espécie de babador, feito de 

renda; uma faixa, na altura da cintura, feita de cetim8, que representa o curso em 

que se está graduando e um capelo (chapéu) acompanhado de um pingente que 

deve ser posicionado no lado esquerdo. Detalhes que foram considerados pelo 

Divulgação no momento em que foi confeccionado o figurino.

7 Tecido de algodão penteado puro ou misto, liso, estampado ou xadrez de peso ligeiramente maior 
do que a Cambraia, muito usado em camisaria. Disponível 
<http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm>. Acesso de 8 mai. 2010

8 Tecido de aspecto brilhante e liso, com toque macio, obtido com o ligamento de mesmo nome. O 
efeito é conseguido a partir do desligamento dos fios de trama no direito do tecido.  Disponível 
<http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm>. Acesso de 8 mai. 2010

http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm
http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm


Figura 21: Beca usada pelo núcleo dos formandos em Os Bailes da Vida. Em destaque, o capelo; 
a renda do babador e a faixa.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação. 
Foto: Acervo pessoal.

3.1.3. Figurino Alegórico ou Simbólico

Considera-se  alegórico  o  figurino  que não se  preocupa com a  verdade 

histórica,  sendo  criado  livremente  a  partir  da  criatividade  do  figurinista.  Sua 

estrutura  física  é,  em  geral,  exagerada,  podendo  apresentar  formas 

irreconhecíveis e abstratas. Traje que emite mensagens não-verbais, que variam 

de acordo com o contexto e são anárquicos, ou seja, fogem às convenções. Caso 

dos figurinos de carnaval marcados pelo brilho, pela cor, pelos paetês, plumas e 

strass. Quanto mais brilho, mais plumas e mais subjetividade, melhor. 

São trajes que se distanciam da realidade histórica dos personagens. São 

belos, estilizados e suntuosos e, em geral, não são usados na vida cotidiana. Há 

um excesso de informação que, muitas vezes, permitem ao espectador assimilá-

los de forma rápida. 

Como exemplo de figurino alegórico podemos citar o traje usado pela Bruxa 

Teteca (Figura 22), interpretada por Danúbia Figueira, no espetáculo  A Guerra 



dos  Legumes,  2002.  Os  trajes  foram  confeccionados  pelo  grupo,  sob  a 

coordenação e supervisão crítica de José Luiz Ribeiro, que também foi o autor da 

peça. Especificamente, a roupa da Bruxa Teteca, composta por uma saia e uma 

gola foram feitas de várias camadas de espuma de nylon, em tons de verde fosco 

e metalizado. Para compor o visual também foi usado um macacão feito de lycra e 

uma peruca, ambos verdes. A inspiração do traje veio a partir da história da peça, 

cujos personagens, estão todos ambientados com o mundo das verduras e dos 

legumes.  Por  isso,  ao  contrário  das  bruxas  convencionais,  que  vestem  trajes 

pretos  e  usam chapéus  gigantescos,  o  visual  da  bruxa  Teteca  é  todo  verde, 

imitando um imenso pé de alface  cujas  folhas  se  abrem dando um volume à 

produção.  

Figura 22: Traje usado pela Bruxa Teteca em A Guerra dos Legumes. Em destaque, a peruca; o 
macacão e o detalhe da saia.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação.
Foto: Acervo pessoal.



3.1.4. Figurino Regional ou Folclórico

Considera-se regional, o figurino que representa características particulares 

de  determinada  região  ou  cultura  específica,  podendo  situar-se  no  passado, 

presente ou futuro. Dependendo do local, usa-se determinado tipo de figurino ou 

traje característico. Algumas vezes o figurino sofre o processo de envelhecimento 

para aparentar desgastes e vivências ou para quebrar a intensidade das cores e 

obter um melhor resultado no vídeo ou no palco. Caso do kilt, um traje típico da 

Escócia;  o  quimono,  típico  do  Japão  e  a  burca,  usada  em alguns  países  do 

Oriente Médio. 

No caso do Brasil,  por sua formação diferenciada e pela diversidade de 

povos, em cada região há formas de se vestir. No nordeste encontra-se a baiana 

com seu turbante, saias engomadas de tecido estampado, pano-da-costa sobre o 

ombro  ou  atado  à  altura  do  busto,  braceletes  e  colares.  No  sul,  o  gaúcho 

caracterizado pela bombacha, vestido de prenda e chiripá.

No acervo do GD, como exemplo de figurino regional, podemos citar o traje 

criado, em 1996, para a peça O Mistério das Nove Luas, de José Luiz Ribeiro, e 

utilizada  pelo  núcleo  dos brincantes  (Figura  23).  Na cultura  popular  brasileira, 

considera-se brincante os componentes dos reisados e folguedos: personagens 

que se apresentam com chapéus ricamente bordados e enfeitados com estrelas, 

fitas douradas e pequenos espelhos, que funcionam como amuletos para espantar 

o  mau  olhado,  voltando-se  contra  quem  os  desejou.  Os  brincantes  realizam 

coreografias,  simulam  golpes,  gingados  e  rodopios  pelas  ruas  e  praças  das 

cidades, enquanto os músicos tocam sanfonas, pandeiros, tambores e zabumbas.

Para  esse  espetáculo,  os  trajes  foram confeccionados  pelo  GD,  sob  a 

coordenação e supervisão crítica de Maria Lúcia Ribeiro. Nesse caso, a roupa do 

brincante é composta por três partes. A blusa e a saia, que são confeccionadas 

em cetim em tons de verde e roxo e a gola confeccionada com uma espécie de 

couro dourado e enfeitada com vidrilhos e bolinhas feitas de papel  metalizado 

azul. Para o acabamento foi utilizado um aviamento conhecido como gabão. Para 

compor o visual, como já foi dito, há uma espécie de chapéu, confeccionada de 



papel marche, pintado de dourado e enfeitado com vidrilhos e fitas coloridas. No 

figurino masculino, ao invés da saia, usa-se uma calça bufante.

Figura 23: Figurino usado pelo núcleo dos Brincantes na peça O Mistério da Nove Luas. Em 
destaque, o detalhe da gola, da roupa e o chapéu.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação. 
Foto: Acervo pessoal.

3.1.5. Figurino Reciclado

A  reciclagem  é  importante  porque  possibilita  o  reaproveitamento  de 

materiais  que são transformados em um novo produto.  Uma de suas maiores 

vantagens  seria  a  diminuição  do  uso  de  fontes  naturais,  geralmente,  não 

renováveis, bem como da redução da quantidade de resíduos que necessitem de 

um tratamento final, como aterramento ou incineração.

Porém, é importante lembrar que o conceito de reciclagem é diferente do 

conceito de reaproveitamento ou reutilização. O primeiro serve apenas  para os 

materiais que podem voltar ao estado original e ser transformado novamente em 

um  produto  igual  em  todas  as  suas  características.  O  segundo  consiste  em 

transformar um determinado material já beneficiado em outro.



No caso dos figurinos do Grupo Divulgação,  considera-se que eles são 

confeccionados a partir da técnica de reaproveitamento, ou seja, são criados a 

partir  de  materiais  alternativos  que,  muitas  vezes,  seriam jogados no lixo.  Tal 

atitude  é  importante  porque  contribui  para  a  preservação  do  meio  ambiente, 

diminuindo a acumulação progressiva de resíduos; além dos benefícios sociais, 

proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas e econômicos, como o 

uso racional dos recursos naturais e reposição daqueles que são possíveis de 

reaproveitamento.  Dentre  a  infinidade  de  materiais,  utilizam-se  plásticos, 

alumínios,  papéis  e  tecidos cuja  variedade,  permite que sejam confeccionados 

figurinos das mais diversas categorias – regional, histórico, alegórico, etc.

Além  disso,  sendo  o  GD  uma  instituição  que  não  depende  das  Leis 

Federais de Incentivo à Cultura, bem como do apoio de instituições privadas, tal 

alternativa torna-se ainda mais viável, pois é mais uma das formas de economizar 

durante a montagem de um espetáculo.

Como exemplo de figurino reciclado podemos citar o figurino usado pelo 

Rei de Águas Claras (Figura 24), interpretado por José Eduardo Brum, em 2008, 

na  peça  Porcaria  em  Águas  Claras.  Os  figurinos  do  espetáculo  foram 

confeccionados pelo grupo, sob a coordenação e supervisão de Malu Ribeiro. O 

Rei de Águas Claras veste um traje composto por um escapulário9,  pedaço de 

pano que envolve integralmente os ombros de quem o veste, confeccionado de 

voile10 com aplicações metalizadas e uma saia feita a partir de plásticos utilizados 

na revelação de fotografias que foram doados ao GD por um empresário do ramo, 

residente na cidade de Juiz de Fora. Os plásticos foram costurados em uma base 

feita de tricoline preta. O efeito visual é muito interessante já que os plásticos são 

bem coloridos e,  como foram colocadas várias camadas,  ficou bem volumoso, 

simulando o movimento das águas.

9 Atualmente designa também uma espécie de jóia ou bijouteria que se usa no pescoço em forma 
de cordão, contendo uma pequena imagem religiosa, na parte da frente (usada no peito) e de trás 
(usada nas costas). Disponível em <efeitofashion.blogspot.com>. Acesso 08 de mai. 2010.

10 Conhecido  também com o  nome  aportuguesado Voal,  uma  corruptela  Francesa  da  palavra 
italiana Vela. Muito parecido com a Musseline, é produzido com fios muito finos altamente torcidos 
e com baixa densidade, resultando numa aparência fluida, leve e transparente. Muito usado para 
cortinas. Disponível em <http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm>. Acesso de 8 mai. 2010

http://www.tecidos.kit.net/link_tecidos.htm


Figura 24: Figurino usado pelo Rei de Águas Claras no espetáculo Porcaria em Águas Claras. Em 
destaque, detalhes do tecido de voile; detalhes do acabamento e da saia.

Fonte: Acervo Grupo Divulgação. 
Foto: Acervo pessoal.



Conclusão

Através  desse  trabalho,  pude  compreender  a  importância  do  figurino 

cenográfico  para  a  composição  dos  mais  diversos  personagens  e  para  a 

construção do espetáculo como um todo. Nesse contexto, há especificidades que 

devem ser consideradas, como o tipo de mídia para o qual o traje será criado 

(televisão,  cinema e  teatro);  a  que personagem ele se  destina  (características 

sociais,  psicológicas  e  físicas);  quais  os  signos  que  contribuem  para  sua 

construção (texturas, tecidos, acessórios, cores, etc.) e em qual categoria ele se 

encaixa (época, realista, alegórico, reciclado e regional). 

Tarefas cujo responsável é o figurinista, profissional que deve trabalhar em 

conjunto  com toda  a  equipe  de  produção  (cenógrafo,  camareiro,  diretor,  ator, 

costureiro, iluminador) para que o resultado final seja de perfeita harmonia. Porém, 

mesmo o figurinista sendo de extrema importância, no Brasil, não recebe o devido 

valor,  pois  são  raros  os  cursos  que  investem  na  formação  desse  tipo  de 

profissional.  Muitos  são  autodidatas  e  aprendem,  na  prática,  os  meandros  da 

profissão.

A  partir  desses  conceitos,  ao  analisar  o  acervo  de  figurinos  do  Grupo 

Divulgação, pude perceber que eles são essenciais, pois conseguem representar 

as quatro décadas do grupo, dando vida às bruxas, fadas, malandros, políticos, 

palhaços, cangaceiros, reis, rainhas e outros tantos personagens que já subiram 

(e ainda sobem) ao palco do Forum da Cultura. Realizar esse trabalho me permitiu 

adentrar num universo encantador onde é impossível não se emocionar, não se 

surpreender e não se perder em tantas roupas, sapatos, bijuterias, máscaras e 

perucas. Figurinos que merecem ser preservado e servem, ainda, de fonte de 

pesquisa para os profissionais da moda, principalmente para os figurinistas.

No GD todos os profissionais que participam do espetáculo atuam na parte 

de produção, inclusive na confecção dos trajes.  Fato importante,  pois contribui 

para uma formação completa e integrada daqueles que fazem parte da equipe, 

porém,  não é  ideal,  considerando que,  no  grupo,  não há um figurinista.  Além 



disso, como qualquer outro acervo têxtil,  o GD também enfrenta problemas de 

catalogação, armazenamento e conservação dos trajes que, muitas vezes, tiveram 

de ser descartados devido ao ataque de fungos e traças. 

Mesmo com tantos problemas é de se admirar que uma instituição ligada 

ao poder  público tenha conseguido  se estabelecer  enquanto  grupo teatral.  Ao 

proporcionar acesso ao encantador mundo do teatro, o GD conseguiu eliminar a 

idéia  de  que tal  arte  é  elitizada,  tornado-a acessível  às  camadas populares  e 

carentes,  através  de  seus  projetos  de  popularização  como  a  Escola  do 

Espectador. Além disso, permite que crianças, adolescentes e idosos participem 

de cursos e oficinas como o de Iniciação ao Teatro e o Núcleo da Terceira Idade. 

Com seu  repertório  criterioso  contribui  para  a  formação de indivíduos  críticos, 

proporciona alegria, humor, ironia, reflexão e conscientização, ampliando visões 

de mundo.
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