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Resumo  
 

O presente trabalho visa o reconhecimento da importância da formação de figurinistas no 

âmbito do ensino de figurinos no nosso País. 

Após uma introdução, em que são apontados os objectivos, é feita uma abordagem ao 

conceito de Desenho, já que é nessa área que se circunscreve o trabalho. 

Segue-se uma análise do desenho do figurino, tendo em atenção a sua função como 

contributo para a concepção global do espectáculo e as especificidades que daí derivam, assim 

como o papel do figurinista  

O desenho da Moda é abordado pela sua relação com o figurino e pela influência que tem 

sobre o figurino, embora se trate de realidades diferentes, com relevo para a formação do 

designer de Moda.  

O breve estudo sobre a evolução do espaço cénico prende-se com a influência deste pela 

variação de volumetria, meios técnicos, acústica, iluminação e outras condicionantes da 

montagem do espectáculo, que se reflectem na concepção do figurino. 

Dentro desta evolução, são tratados com especial interesse os primeiros trinta anos do 

século XX, período considerado como de todas as mudanças, através do impacto das criações 

dos Ballets Russes de Diaghilev, com a colaboração de Bakst e de Picasso, bem como o papel 

dos futuristas e da Bauhaus na história do espectáculo. 

A evolução do ensino do Teatro, nos tempos mais recentes, foi também feita de modo a 

ilustrar as variações que o tratamento dos figurinos e áreas relacionadas tem sofrido, sem que 

lhe venha a ser dada a necessária relevância. 

Como forma de aprofundar o assunto, partindo, não de uma base teórica, mas de um saber 

de experiência feito, foram feitas entrevistas a encenadores e figurinistas reconhecidos em 

Portugal, de forma a recolher vivências, trajectos, formações e sobretudo o conhecimento 

prático dos desafios que a montagem do espectáculo teatral levanta, em termos da escolha dos 

seus intervenientes, no caso, os figurinistas. 

Finalmente, as conclusões apontam para o que, em nosso entender, é o objectivo deste 

trabalho: saber o que é um figurinista e saber como se forma um figurinista. 

 

Palavras-Chave: Desenho, figurino, formação académica, teatro, moda 
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Abstract 
 

This work aims to recognition of the importance of training of costume designer in 

teaching of Theatre costumes in our country. 

After an introduction, in highlighted objectives, approach to the concept of drawing, It is 

in this area that encloses the work. 

The next item is an analysis of drawing of costumes bearing in mind its contribution to the 

design the whole spectacle and specificities which entail as well as the role of the following  

Fashion design is addressed by its relationship with the costumes, and influence and 

contribution that fashion has or not on the layout although in the case of different realities, 

with emphasis on training fashion designer. 

The brief study that is done scenic space developments is the influence of this by varying 

volumetric, technical resources, acoustics, lighting and other limitations of mounting the 

spectacle, as reflected in the design of the layout. 

Within this development are treated with particular interest the first thirty years of the 20th 

century, period considered as all changes through the impact of rank creations of Russes of 

Diaghilev, in collaboration with Bakst and Picasso, as well as the role of futuristic and 

Bauhaus in the history of spectacle. 

The evolution of teaching Theatre, in recent times, has also been made in order to illustrate 

the variations that processing of costumes and related areas has suffered, without to be given 

the necessary relevance. 

As a way of further subject, from, not a theoretical basis, but knowledge of experience 

done interviews were made to directors and figurinistas recognized in Portugal, in order to 

collect experiences, journeys, and particularly the formations working knowledge of the 

challenges facing the theatrical spectacle mounting raises, in terms of choosing their actors, in 

this case, the costume designer. 

Finally, the findings suggest what, in our view, is the aim of this work: what is a following, 

and how a following. 

 

Keywords: design, layout, academic education, theatre, fashion 
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1.Introdução 

 
 

Neste trabalho, o objectivo é demonstrar a necessidade de uma formação específica em 

Figurinos nos cursos de Teatro, tendo por base a análise a sua História, particularmente os 

primeiros trinta anos do século XX, considerados os mais fecundos, a evolução do ensino do 

Teatro no nosso País, e a experiência profissional de algumas figuras de referência em cenários 

e figurinos. 

Na experiência da autora, acumulada em trabalhos para a Televisão e para o Teatro, 

normalmente nas áreas de Cenografia, Figurinos e Adereços, esteve sempre presente a 

formação de base em Design de Equipamento, feita na Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa. 

Por outro lado, a sua formação na área da Moda feita no CIVEC (Centro da Indústria do 

Vestuário e Confecção, uma formação profissional) deu uma visão mais apurada quanto à 

concepção, execução ou simples escolha dos figurinos. 

Em toda essa actividade, a formação em Desenho e Geometria, e a aplicação das suas 

técnicas, foram de uma importância primordial na concepção e execução de trabalhos de cena. 

Sem esta base seria se não impossível, pelo menos difícil a possibilidade de expressão de 

qualquer conceito ou ideia criativa. 

Tendo tido também a oportunidade de trabalhar com personalidades de alto nível nas áreas 

de encenação, cenografia e figurinos, fomos assim tomado consciência da diversidade das 

formações dessas pessoas, unidas pela sua dedicação ao espectáculo, mas cujos percursos 

académicos e profissionais, bem como o modo de entrada nesse mundo, apresentavam muitas 

variações. 

A ordenação do tempo e do espaço na área, ou melhor diríamos, no volume disponível 

para o espectáculo, tem variado ao longo dos séculos de vida do Teatro. E esse volume tem 

vindo a ser organizado e aproveitado de diferentes formas, com avanços e retrocessos, como 

que num eterno regresso às suas origens, quer por revivalismo, quer pela busca de uma pureza 

inicial. 

Sendo inoportuno fazer neste trabalho um historial, ainda que curto, da evolução do 

espaço cénico, optamos por focar apenas a evolução dos teatros a partir da Renascença, e dos 
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figurinos a partir do século XIX, quando estes começam a estar sujeitos a regras e começam 

também a ter uma influência cruzada com a Moda, outro fenómeno nascido na mesma época. 

Não que um e outra fossem absolutas novidades, mas foi no final do século XIX que ambos 

se tornaram acessíveis a camadas mais largas da população. 

É no final do século XIX e nos primeiros trinta anos do século seguinte que se dá a 

transformação revolucionária dos cenários e dos figurinos, e por isso dedicamos um maior 

espaço a esse período. 

Não que posteriormente tenha havido estagnação, bem pelo contrário; o que houve foi a 

busca de novos caminhos, mas a marca dessa trintena permanece até aos nossos dias. 

No desenvolvimento do trabalho será abordado o conceito de desenho de Figurino, bem 

como o desenho de Moda, por ambos assentarem em dois pontos comuns: o corpo e os 

materiais, sejam eles tecidos ou outros. 

O desenho do figurino tem características próprias, e deve ser encarado como uma forma 

de expressão artística em si mesmo. Para além da sua função utilitária (no fundo, é um 

projecto), é uma forma de criação em que as técnicas do Desenho e a formação técnica 

(modelagem, corte, costura, tingimentos, entre outros) têm de estar presentes, e em que a 

expressão plástica se autonomiza da sua finalidade prática. Basta conhecer o acervo do Museu 

do Teatro para constatar essa realidade. 

Naturalmente, a forma de expressão varia de autor para autor, e nessa forma transparece 

normalmente a sua formação de base. 

Por isso achamos conveniente estudar as origens, motivações e percursos de alguns 

encenadores, cenógrafos e figurinistas, de forma a tentar encontrar um fio condutor que 

levasse a responder à seguinte questão: como se faz um figurinista? 

Paralelamente, procuramos, em informações respeitantes a diferentes Escolas, nacionais e 

estrangeiras, dados sobre a formação curricular ligada aos figurinos, constatamos que, entre 

nós, tem sido uma área subalternizada e relativamente recente. 

Cruzando esta informação com os resultados da pesquisa feita junto a encenadores, 

cenógrafos e figurinistas, disso resulta a segunda questão: existe a necessidade da formação 

específica em Figurinos? 

A resposta a estas questões constitui o objectivo deste trabalho. 
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Não será a resposta final, mas será decerto uma aproximação ao preenchimento de uma 

lacuna na formação das gentes do espectáculo, seja ele Teatro, Cinema ou Televisão, ou 

mesmo Ballet ou Ópera. 
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2. O Desenho 

 
2.1 O Conceito de Desenho 

 
Uma definição prática de desenho diz-nos que este é “...a representação de seres, objectos, 

ideias, sensações, feita sobre uma superfície, por meios gráficos, com instrumentos 

apropriados1

Ana Leonor Madeira Rodrigues

”. Por muito redutora que seja esta definição, contém alguns pontos importantes: 

uma representação, por meios gráficos, numa superfície, com instrumentos apropriados. 
2 aprofunda naturalmente este conceito quase 

“telegráfico”. Partindo da etimologia da palavra, sublinha a raiz comum de desenhar e designar; 

ou seja, associa a representação à orientação, àquilo que se quer mostrar, evidenciar, fixar. E, 

noutra obra sua, afirma que o desenho é mais do que a sua materialidade, existindo uma clara 

intenção de representar3

Sandra Eugénia Tapadas, na sua tese de Mestrado

. Podemos portanto acrescentar o desígnio: a intenção expressa por 

quem desenha, não por mera acção mecânica, mas com uma intenção, com um gesto volitivo, 

que é indissociável do acto criador do desenho. Mas até que ponto vai esse desígnio? O 

desenho é uma palavra genérica e generalista, servindo para qualquer obra visual; e o desenho 

é independente do meio de expressão utilizado. 
4

Podemos admitir que o carácter intencional, ou, melhor dizendo, mais determinado do 

desenho, decorre a par da evolução do próprio Homem. As representações mais primitivas (a 

impressão das mãos, por exemplo) seriam uma expressão espontânea, quase mecânica; o 

recurso a um instrumento, um pau, uma ponta de pedra, um pincel (ainda que primitivo) 

marca a passagem para uma acção deliberada e reflectida, e um objectivo a atingir: ao lado da 

 sobre o problema da distinção entre 

desenho como ideia estruturante e desenho como registo material dessa ideia, cita Juan José 

Gomez Molina quando diz que o desenho não serve para representar o visível, serve para 

tornar visível o invisível, acrescentando: o desenho serve de intermediário entre os conceitos, 

as emoções e as coisas. 

                                                 
1Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – pág. 1278 
2Desenho – pág. 20 
3 O desenho – ordem do pensamento arquitectónico – pág. 189 
4Desenho de História Natural, 2006 (tese de mestrado, FBAL) 
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pura recreação (arte pela arte, avant la lettre), haveria uma intenção prática, fosse de registo, de 

invocação, de magia, ou outra. 

Alguns desenhos, mesmo os mais antigos, como as espirais e figuras geométricas de 

Fratel, Vale do Tejo, podem revelar apenas uma actividade de recreação, ou lúdica. Mas a sua 

função mais frequente é servir de suporte a outros desenvolvimentos, à memorização de 

factos ou ideias ou a outros fins igualmente utilitários. 

Assim, temos essencialmente várias formas de encarar o desenho: como forma autónoma 

de expressão, o desenho pelo desenho, obra final e acabada; como trabalho preparatório, cuja 

intenção é um desenvolvimento futuro, tomando como paradigma um esboço para uma 

pintura; e o desenho utilitário, como o desenho técnico (porventura o exemplo máximo do 

utilitário), o desenho arquitectónico, a ilustração (como complemento de outras mensagens), e 

o esboço ou apontamento, o mais imediato e espontâneo, que pretende captar um momento 

ou passar prontamente uma mensagem (não esqueçamos a frase: queres que te faça um 

desenho?). O desenho de figurinos cabe nestas duas últimas categorias, pois é a forma que o 

figurinista tem de transmitir não só o seu conceito, independentemente de ser um desenho 

mais ou menos elaborado, ou complementado por outros meios, com indicações técnicas, 

anotações escritas ou amostras de materiais. 

Os actuais meios electrónicos permitem um tipo de desenho diferente, não menos 

criativo, mas mais dependente da tecnologia e da mestria em dominar as possibilidades que 

esta oferece. 

Para o desenho confluem dois factores: uma realidade, seja recolhida do universo exterior, 

seja imaginada; e uma vontade de a representar, através da mão ou de meios mais ou menos 

sofisticados, projectada, segundo o nosso entendimento, de forma bidimensional, ou pelo 

menos sobre uma superfície, seja ele plana ou curva. 

A transposição dessa vontade tem a sua realização através do gesto. Este fará a ligação 

entre a visão, ou a idealização da imagem, com capacidade de movimentação da mão. 

São estes os dois aspectos que, no âmbito deste trabalho, nos interessam: a transposição 

de um mundo, ou de uma percepção, que de origem, normalmente, é tridimensional, para 

uma representação a duas dimensões; e o carácter volitivo, mesmo de busca sistemática, de 

um tema para essa representação. 
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No caso que nos propomos abordar, tem maior preponderância o segundo aspecto. Ou 

seja, mais que a metodologia ou a técnica de representação, interessa a informação, ou a 

mensagem, que se pretende passar. 

Em complemento, o século XV trouxe a vulgarização do papel, tornando mais acessível o 

suporte que, ainda hoje, é o mais utilizado. 

Como se disse, uma das intenções, porventura mais antigas, do desenho, é o registo. Por 

definição, trata-se de fixar algo no tempo e comunicar a outros uma imagem, um conceito, 

uma emoção, enfim uma informação quer se pretende fazer perdurar. E, durante a Idade 

Média, o carácter utilitário do desenho era predominante: imagens sacras ou profanas, 

iluminuras, vitrais, toda essa iconografia pretendia fazer passar uma mensagem do sagrado, do 

edificante, do poder, ou do mero registo. As decorações eram acessórias e destinadas a realçar 

o motivo principal, ou meramente destinadas a preencher o “horror ao vazio”. 

Impunha-se portanto uma pesquisa e leitura da iconografia disponível, com todas as 

dificuldades inerentes: representações degradadas, técnicas incipientes, conceitos 

desconhecidos ou esquecidos, de forma que se torna necessária uma verdadeira recriação. Mas 

nem que todos esses problemas fossem ultrapassados, tornando possível a cópia exacta, desde 

que se passe ao desenho estamos numa fase criativa ou recreativa. E aqui voltamos às origens 

do desenho: uma procura deliberada e uma forma de representação elaborada, apoiada numa 

técnica de execução. 

Deste modo, é através desses registos que se procura a informação sobre os trajes, os usos 

e costumes, as identificações de classe, da sociedade que, de certo modo, se pretende 

reproduzir, de forma a localizar no tempo uma história que se pretende contar, conduzindo o 

desenho de figurinos, tanto o original como a tentativa de reprodução/restauro, à sua função 

utilitária. De certo modo, foi essa interpretação algo redutora que esteve presente no período 

do naturalismo no Teatro: importava fazer a reprodução do real, primando a pesquisa sobre a 

criatividade. 

Mas não obrigatoriamente reduzido a essa função: a evolução e criação são processos 

contínuos, e nem mesmo a estereotipificação de certos períodos, como na Commedia dell'Arte, 

cerceou a inovação e a adaptação. 

Em tempos mais modernos, a elevação do nível cultural das audiências permitiu fazer 

abordagens intemporais, desligando por completo encenação e figurinos do contexto de uma 
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época e um local específicos. A partir dos finais do século XIX, as correntes estéticas 

desligaram-se do naturalismo, dando livre curso ao desenho dos figurinos. Este tornou-se um 

processo quase puramente criativo, passagem directa da imaginação ao suporte, tendo como 

condicionantes apenas as possibilidades práticas de execução e os efeitos cénicos. Pode-se 

transpor para o desenho de figurinos o afirmado para o desenho arquitectónico: tornar 

existente o divagar da imaginação5

Como todo o processo recreativo, ele não se repete: ainda que trabalhando o mesmo 

tema, a distância no tempo, a natural evolução do autor, as alterações do meio social, as 

diferentes correntes estéticas, irão fatalmente ditar interpretações diferentes para um mesmo 

assunto. E sempre o desenho, meio de materialização de uma ideia, da sua comunicação e do 

seu registo, será o grande meio de ligação entre os conceitos, as emoções e as coisas. 

 

O desenho de figurino tem como particularidades ser, por um lado, um trabalho de 

preparação, não no sentido do desenho, ou esboço, que antecede uma pintura, mas no 

sentido de visar um objectivo final; por outro lado, carece de uma interpretação, que só pode 

ser feita pelo próprio autor, para que possa ser passado à fase de execução. Não se trata da 

interpretação autêntica, no sentido corrente do termo: é um imperativo de quem tem de 

comunicar a outrem o seu conceito para que possa ser executado em conformidade. Se 

analogia existe, deve ser procurada, por exemplo na arquitectura ou na cenografia, em que o 

processo de passagem à execução tem semelhanças, ao passar do conceito ao plano, e deste à 

obra. Portanto, deverá ser o criativo a passar essa mensagem, mas para isso terá que ter um 

bom conhecimento técnico de modo a ter a percepção do que é ou não é, exequível, bem 

como das dificuldades práticas das suas concepções. E o executante tem de ter os 

conhecimentos técnicos e a sensibilidade necessários para passa o desenho às três dimensões, 

respeitando o conceito do criativo. 

Com todas as nuances intermédias, o desenho de figurino pode ir do realismo6 (mesmo 

do hiper-realismo, ao “fotográfico”) a uma expressão plástica muito fluida7

                                                 
5 O desenho – ordem do pensamento arquitectónico – pág. 195 

, conforme se pode 

apreciar nas reproduções juntas. Num dos desenhos, podem ser apreciados os detalhes 

(botões, laços, lantejoulas), pelo recurso a uma imagem realista; no outro, trabalhado mais 

6 Helena Reis, fotografia do original, formato A2, ESTC 
7 Luis Filipe de Abreu, fotografia do original, formato A2, Atelier do autor 
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livremente, levanta-se o problema de como conseguir materializar o conceito expresso pelo 

artista. 

Aparentemente, quanto mais realista fosse o desenho, mais fácil seria a sua passagem ao 

produto final a três dimensões. E, inversamente, quanto mais livre fosse o desenho, mais 

problemas teriam a sua interpretação e execução. Na realidade, não é tão simples: certos 

detalhes, quando não todo o conceito, podem não ser exequíveis, na prática. 

 

 

 

 
 
  

 

 

Helena Reis, figurinos para Hamlet Luís Filipe de Abreu, figurino para 
Olympia 
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2.2 O desenho de figurino e o figurinista 

 
No Roteiro do Museu do Teatro, o figurino é definido como “o modelo que representa, 

normalmente em desenho unidimensional (sic), o conjunto de elementos visuais do acto 

cénico... que se referem directamente ao corpo do actor e que se destinam a vestir a 

personagem que ele representa”8

Seguindo uma definição mais prosaica, ou antes, destinada ao grande público, figurino é “o 

traje usado por uma personagem artística (cinema, teatro ou vídeo) e o figurinista é o 

profissional que idealiza e cria o figurino”

. 

9. A isso podemos acrescentar o ballet, a ópera e 

outras artes do espectáculo. Na mesma linha, o dicionário Houaiss define figurino como 

“desenho, projecto, modelo de indumentária, geralmente confeccionado por profissionais e, 

consequentemente, valorizado como última palavra em moda”10

Por outro lado, interessa referir um fenómeno paralelo, cuja relevância deriva das suas 

ligações com o Teatro: o surgimento da Moda como expressão independente e global, 

acessível a quase todas as classes sociais (pelo menos as que podiam frequentar o teatro), quer 

na antiga função como forma de se situar no espaço, no tempo e no contexto social, quer 

como forma de se insinuar na sociedade. Assim, a par da utilização da moda para situar a 

acção no tempo e no espaço, que tem o seu expoente máximo no naturalismo, como 

veremos, assiste-se ao fenómeno inverso, pelo lançamento de modas pelo Teatro, como mais 

tarde se veria através do cinema

. Duas actividades, o Teatro e 

a Moda, aparecem assim partilhando o mesmo termo, e na sequência deste trabalho veremos 

que se constata que não se trata de mera coincidência de vocábulo: existe uma interacção entre 

o Teatro, ou antes, entre o Figurino do Teatro, e a Moda. 

11 e da TV12

Tomando o primeiro sentido do termo, há que salientar desde já que figurino não é uma 

simples indumentária. A sua concepção baseia-se, não na mera questão de vestir o personagem 

. 

                                                 
8 Roteiro do Museu do Teatro, pág. 55  
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Figurinista, 7/8/2008 
10 Dicionário Houaiss, pág. 1737 
11Como por exemplo o filme West Side Story, com figurinos de Irene Sharaff, ou The Devil Wears Prada (O Diabo 
veste Prada) com figurinos da estilista Patricia Field. Www.britannica.com/EBchecked/topic-art/505310... de 
8/10/20                                                    
5Como por exemplo a série The Fame (Fama), thebiz.fancast.com/Blog-Fame.jpg de 8/10/20 / /505310... de 
8/10/20                                                    
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Figurinista�
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de forma apropriada à época, às convenções sociais, ou a regras mais ou menos aceites, mas na 

necessidade de compor esse personagem conforme foi definido pelo texto do autor, pela 

leitura dramatúrgica do encenador/director, no caso do teatro (realizador ou produtor, no 

caso de cinema ou da TV), pelas características do actor, e pelas condicionantes ambientais e 

materiais, inclusivamente dos recursos financeiros. Os historiadores da moda consideram três 

razões básicas para a escolha do vestuário. A primeira é a da utilidade: a roupa é, antes de 

mais, a necessidade de uma protecção. A segunda é a da hierarquização: a forma de vestir 

indica a posição social de cada um, e foi em tempos, e ainda hoje por vezes é, rigorosamente 

definida. A terceira é a da sedução: pretende-se atrair, ou no mínimo, chamar a atenção, de 

outros13

Em suma, o figurino é a resultante de um acto premeditado e estudado, pelo que tem 

necessariamente de ser algo de criativo e elaborado. Quer tenha por objectivo criar um 

personagem completamente novo, quer tenha de evocar ou recriar uma figura, uma época, 

uma classe social ou um acontecimento, a criatividade tem de estar sempre presente. Voltando 

ao Roteiro do Museu Nacional do Teatro, “o figurino de teatro, enquanto projecto gráfico, 

nunca é alheio quer às correntes estéticas dominantes, quer às metamorfoses do corpo, dos 

comportamentos e das representações mentais do período histórico em que é executado

. A estas poderia acrescentar-se a identificação com o grupo, ou seja, o traje como um 

elemento definidor, não como hierarquização social, mas como forma de pertença: religioso, 

médico, militar, etc. Estes motivos devem estar presentes na mente do figurinista, com maior 

ou menor incidência, em função do personagem a compor. 

14

                                                 
13 Stagecraft – The complete Guide to Theatrical Practice, pág. 109 

. 

14 Roteiro do Museu nacional do Teatro, pág. 55 – 56 

 

  

 

 

 



17 
 

Por um lado, o figurino é um desenho autónomo, valendo o que vale, e nessa qualidade é 

muitas vezes preservado como obra de arte em si, como o demonstra o acervo existente no 

Museu Nacional do Teatro, em que estão patentes obras de alguns dos melhores artistas 

plásticos portugueses, que fizeram incursões mais ou menos regulares na concepção de 

figurinos. 

Podemos citar como exemplos citar como exemplo Rafael Bordalo Pinheiro, Maria 

Adelaide Cruz, Raul Lino, Mário Alberto, Maria Keil, Abílio de Mattos e Silva, Mário Cesariny, 

João Vieira, José de Guimarães, Pedro Calapez, Paula Rego, António Casimiro, Helena Reis e 

muitos outros que problemas de espaço não permitem citar. 

Mas, por outro lado, é um desenho preparatório de uma obra que será (ou deveria ser) 

executada por profissionais qualificados, pelo menos nos tempos modernos. E nesse sentido 

deverá transmitir ao executante um conjunto de indicações, escritas ou gráficas, explícitas ou 

implícitas, tomando como exemplo o desenho original de Rafaela Mapril15

Tão pouco se esgota o figurino da indumentária: há que definir igualmente o penteado, a 

maquilhagem e adereços que caracterizam e completam o personagem. 

, com o objectivo de 

que a obra executada corresponda o mais possível à concepção do figurinista, por sua vez 

intérprete da visão do encenador ou director. 

Conforme refere Gary Thorne16

Na concepção do figurino pesam naturalmente as condicionantes das épocas, das correntes 

estéticas, do espaço geográfico (ambiente) e do espaço cénico, bem assim como, dentro deste 

último, das tecnologias disponíveis. 

, a função de toda a concepção dos figurinos é apoiar a 

peça e os actores, sendo muito importante que o carácter da peça seja respeitado, o que exige 

da parte do figurinista criatividade e conhecimentos técnicos e práticos.  

O figurino deve transmitir, a par da interpretação do actor, ou melhor, sublinhando e 

acompanhando essa interpretação, elementos sobre a personagem, como a época, a posição 

social, idade, sexo, a mobilidade ou não, enfim todos os aspectos que compõem a figura 

idealizada17

                                                 
15 Rafaela Mapril, entrevista em anexo. 

. O tipo de espectáculo a apresentar tem também influência determinante, pois o 

tom desejado para um drama, uma comédia ou uma farsa ditará forçosamente os elementos a 

16 Designing Stage Costumes, pág.8 
17 Stagecraft, pág. 114 
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acentuar, tais como a volumetria, a textura, a cor e os seus respectivos significados, de maneira 

a enquadrar-se no tom do espectáculo. 

As épocas condicionam a criação de figurinos; mas tanto pode levar à tentativa da 

reconstrução minuciosa do traje da época, como à adopção de figurinos perfeitamente 

diacrónicos, com soluções intermédias. Segundo a classificação de Marcel Martin e de Gérard 

Betton, os figurinos podem ser: realistas, se retratam o vestuário da época com precisão 

histórica; para-realistas, se o figurinista se inspira no traje da época, mas recorre a estilizações 

em que a sua visão estética prevalece sobre o rigor estético; simbólicos (não confundir com 

simbolismo), quando o rigor histórico é desvalorizado em favor da comunicação de caracteres, 

estados de alma ou de outros efeitos pretendidos18

Assim, a criação dos figurinos, como dos cenários, pode oscilar entre a profusão de cores, 

formas e detalhes, e o minimalismo de um palco vazio, com figuras neutras, onde apenas a luz 

sublinha a actuação dos actores. 

. 

Definido o figurino, qual o papel do figurinista? Fazer o figurino seria a resposta seca; 

descrever o seu trabalho a forma correcta de responder. 

                                                 
18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Figurinista, 7/8/2008 
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Como se disse, a função do figurino é apoiar a representação da peça. Portanto, o primeiro 

passo será estudar o texto por uma leitura inicial, normalmente em conjunto com outros 

intervenientes, e receber as orientações do encenador ou director. Tomando como exemplo o 

estudo apresentado por Gary Thorne19

 Daqui resulta a elaboração de uma listagem de peças vestuário e adereços, por personagem 

e por cenas, que orientará o trabalho futuro do figurinista e seus assistentes de cena.  

, deve ser analisado o texto em termos das suas 

implicações quanto aos figurinos, e depois dividi-lo em actos e cenas, enumerando as 

personagens e os cenários, e definindo-se os figurinos completos para cada personagem em 

cada acto e cena, tendo em atenção possíveis mudanças de roupa de cena para cena, ou dentro 

da própria cena, o que obriga também a ter em atenção a facilidade e naturalidade da 

mudança, usando materiais pouco usuais na roupa do dia-a-dia, para que não se perca o ritmo 

da peça, o que implica normalmente alterações à forma normal de confecção das peças de 

vestuário (quer ao nível da modelagem, bem como o sistema de abotoamentos), de modo a 

atingir este desiderato. 

Definidos estes pontos, haverá que discutir e esclarecer com o encenador/director até estar 

bem ciente da sua concepção do espectáculo. Deve em seguida conhecer os actores e os 

técnicos com quem vai formar a equipa, para bem se enquadrar no espectáculo entendido 

como um todo. 

Ao longo dos tempos, a prestação e capacidade de intervenção dos diversos interventores 

(director, actores, cenógrafos, técnicos) tem variado, ao sabor das correntes estéticas, das 

limitações de espaço, de tempo disponível e das capacidades técnicas e também das alterações 

do tecido social. Sobretudo a partir da aceitação do conceito da obra de arte total 

(Gesamtkunswerk) de Wagner, pode afirmar-se que o trabalho de equipa se tornou a norma, 

abandonando-se o sistema de pintores, cenógrafos e figurinistas trabalharem 

independentemente. Essa tendência atingiu a maioridade com Serge Diaghilev e os seus Ballets 

Russes, em que, ainda que sob a férula do director, o planeamento dos espectáculos era 

precedido por um minucioso trabalho de conjunto20

Importante é também saber em que espaço cénico decorrerá a representação. O impacto 

no público poderá ser diferente conforme se trate de um espectáculo de rua ou num teatro, 

. 

                                                 
19 Designing Stage Costumes - A Pratical Guide – pág 35 e 39 
20 El Teatro de los Pintores, pág. 45 
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sendo que este pode ter variadas configurações: clássico italiano, isabelino, barroco, proscénio 

avançado, arena, com o público separado ou envolvendo a cena, ou mesmo estando integrado 

nela. 

O figurinista deve, antes de mais, idealizar o, ou os figurinos, para cada personagem. Muitas 

variáveis condicionam a sua escolha, além do texto e da orientação do encenador, já referida. 

As possibilidades não são infinitas, e as condicionantes práticas limitam-nas tanto mais quanto 

menor for a capacidade criativa do figurinista e mais restritivas forem as orientações do 

encenador. 

Assim, pede-se ao figurinista que saiba interpretar o texto, ou seja, que faça a dramaturgia 

deste, seja criativo, que domine, antes de mais, as características dos tecidos e as questões 

técnicas dos materiais, face à personagem a construir e a fazer evoluir no palco, de modo a 

fazer passar a mensagem do autor e do encenador. 

A necessidade de obter um mínimo de conforto, (o figurino deve ser a “segunda pele” do 

actor) e operacionalidade no gesto; a integração no espaço, no tempo e no cenário; a 

interacção com a iluminação, são apenas alguns dos problemas que se levantam ao figurinista. 

Para fazer ideia das dificuldades com que se deparam os figurinistas, nem sempre a norma 

do conforto pode ser seguida. No ballet Parade, de Diaghilev, certos personagens criados por 

Picasso eram francamente incómodos, como os managers ou o cavalo, que chegou a cair 

durante uma representação21

Evidentemente, nada disso se obtém sem uma sólida formação de base e sem um apurado 

. 

                                                 
21 El Teatro de los Pintores, pág. 46 - 52 
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trabalho de pesquisa. Isto tanto pode ser no sentido de uma criação completamente nova, 

como a recriação de uma época (estudo de povos, culturas, profissões, usos e costumes). Tem 

que se ter ainda em atenção a interligação com o cenário e o efeito cénico pretendido, bem 

como as características do personagem (idade, sexo, altura, peso, postura). Complementando o 

desempenho do actor, o figurino deve induzir no espectador todos os elementos que definem 

o tipo criado. 

No desenho de figurinos, o corpo do actor deverá ser é a base de trabalho do figurinista, 

pois é a partir deste que é moldado o traje que será posto em cena. O figurinista terá de partir 

das características anatómicas de cada actor, podendo acentuar ou dissimular essas 

características, em função do resultado pretendido, de forma a construir o personagem de 

acordo com as orientações do encenador. 

  Não podemos, porém, esquecer que nalguns casos o figurino escapa, por vezes 

completamente, às limitações da figura humana; pode ser necessário representar animais, 

objectos, figuras distorcidas ou imaginárias, como nos figurinos concebidos por Pablo Picasso 

para o bailado Parade ou de Oskar Schlemmer para o Ballet Triádico, para a realização das quais 

o figurinista tem de ter os conhecimentos sobre os materiais a empregar e os efeitos a atingir, 

sempre de acordo com o conceito do autor e de encenador22

Ao longo dos tempos e das escolas, a representação do corpo humano em termos 

estruturais, ou das suas proporções, tem variado em função do conceito estético vigente, o que 

serve mesmo para identificar uma época ou uma cultura. Por outro lado, na mesma época e 

dentro da mesma cultura, o objectivo do desenho pode levar a uma estruturação diferente. 

Assim, de acordo com o sexo, ou o estatuto social, o corpo pode ser apresentado realçado, 

conformado ou dissimulado pela moda, sem que por isso deixe de ter uma estrutura de base 

fixa e conhecida. 

. 

Como orientação prática para a confecção de um figurino actual, pode ser seguida a tabela 

que vai anexa no fim deste capítulo. 

Nos cânones actualmente seguidos usa-se sete cabeças e meia de proporção com a estatura 

do corpo no desenho corrente, sendo de oito cabeças nos cânones da pintura, oito e meia no 

desenho de moda, e nove na estatuária. Aliás, a definição das proporções ideais do corpo 

humano tem um longo historial. Stephen Pheasant refere, entre outros, os trabalhos de 
                                                 
22 El Teatro de los Pintores, pág. 77 
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Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer, dando-os como a transição entre o empirismo moderno 

e a tradição clássica, e como tal introdutores da antropometria científica23

A título de exemplo, no estudo das roupagens e seus Drapeado

. O figurinista seguirá 

a sua escola, aproximando-se dos cânones da pintura ou da moda de acordo com a sua 

formação e com a mensagem que pretende passar. 
24

No entanto, quando se recorre a um criador de moda para a elaboração de um figurino, 

será normal que a na sua concepção se parta de um personagem concreto e não de uma 

abstracção, como no exemplo da figura anexa 1.                                                 

 intervêm certos aspectos 

anatómicos que podem ficar dissimulados pelo volume da roupa. No entanto, deve-se prestar 

atenção aos pontos de tensão das roupas, nomeadamente às articulações, como o ombro, o 

cotovelo ou o joelho. No desenho de figurinos há uma tendência para seguir de mais perto o 

corpo do actor (supondo-se que ele é conhecido) ou seja, tenta-se jogar com a roupa em 

função do corpo do actor, dado que, ao contrário do desenho de Moda, o corpo não é um 

elemento abstracto ou estereotipado. 

Deste desfiar de condicionantes do trabalho do figurinista, resulta inevitavelmente uma 

questão: qual deverá ser a formação de base do figurinista? Este assunto será mais 

desenvolvido na parte final deste trabalho, a partir do estudo de casos reais. 

 No Roteiro do Museu Nacional do Teatro consta que “é no século XVII que aparece, pela 

                                                 
23 Bodyspace, Anthropometry, Ergonomics and Design of Work, 7-8 
24 Os apontamentos de Leonardo – pág. 75 
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primeira vez, a referência a trajos para representações teatrais, embora se considere António 

Francisco, já nos finais do século XVIII, como o primeiro figurinista, ou vestuarista, como 

então era designado”25

Mesmo em épocas anteriores havia preocupação com o traje do actor, ainda que fosse 

estereotipado, como na Commedia dell’Arte, ou revivalista, como nas peças do repertório 

clássico; preocupação acrescida como a linha estética naturalista do século XIX, que obrigava 

a longa pesquisa histórica; ou o ecletismo a que o figurinista fica sujeito no teatro da 

actualidade. 

.  

Conhecimentos de História, da evolução da Moda, das possibilidades e limitações de 

tecidos ou outros materiais, dos efeitos e reacções à iluminação, da mobilidade e conforto do 

actor, da influência do espaço cénico, enfim há um mundo de condicionantes que exigem do 

figurinista um vasto leque de conhecimentos. Mas, acima de tudo, o conhecimento do que é o 

Teatro, da forma especial da sua mensagem e da compreensão e do conceito do encenador, e 

de saber integrar-se em trabalho de grupo. 

Em anexo a este capítulo, junta-se o exemplo de uma página com as mudanças de roupa e 

entradas e saídas dos autores, e de uma tabela de medidas proposta por Gary Thorne26

 

. 

                                                 
25 Roteiro do Museu Nacional do Teatro, pág. 56 
26 Designing Stage Costumes – pág. 123 

 

 

1- José António Tenente 
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Exemplo de página para mudança de fatos durante a peça, com tempos e marcações incluídas, 

para a peça – Dial M. for Murder, Grand Theatre, traduzido do livro Designing Stage Costumes – pág. 123 

Acto/ 

Cena/ 

pág 

Actor / 

Personagem 

Tempo 

Da 

Acção 

 

s

a

í

d

a 

 

Mudança 

 

Entrada 

 

 

 

Tempo 

 

Local 

 

Notas 

3.1.45 Miss Collins  

Margot 

39 min 

e

s

q 

 - Peruca Esq. 35 min Camarim 2.º Intervalo. Precisa 

voltar c/bolsa e casaco 

3.1.45 Mr. Ziegler / 

Max 

39 min 

 
 
 
 

d

i

r 

 

 

 

  - Calças caqui escuro 

  - Camisola laranja 

 + camisola preta 

 + cordões verdes 

Esq. 17 min Camarim 2.º Intervalo. Fica c/ 

casaco 

3.1.45 Mr. Schumann 

/ Tony Max 

39 Min 

e

s

q

. 

- Calças de tweed cinzentas 

- Cardigan castanho 

- Gravata straight 

+ Casaco de malha beije 

+ Gravata castanha 

+ Casaco desportivo castanho 

de tweed  

 + Impermeável 

 + Chapéu castanho 

Esq. 15 min Camarim 2.º Intervalo 

3.1.45 Mr. Hopkins / 

Hubbard 

39 min 

s

q

e 

+ Impermeável Esq. 22 min Camarim 2.º Intervalo. Só leva 

isso 

3.1.47 Mr.Schu 

Mann / Tony 

15 Seg.  - Chapéu castanho 

- Impermeável 

- - No palco Deixado no hall na 

cadeira e cabides 

3.1.51 Mr. Hopkins / 

Hubbard 

7 Min  - Chapéu 

- Impermeável 

- - No palco Pendura o casaco no 

cabide 

3.1.57 

 

Mr. Hopkins / 

Hubbard 

17 Min  + Chapéu 

 

- 

 

- - Hubbard leva o 

impermeável deixado 

por Tony. Volta com ele 

3.1.58 Mr. Schumann 

/ Tony 

18 Min e

s

q 

- - - - Leva o impermeável de 

Hubbard. Volta com ele 
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Tabela de medidas 
 

Nome _________________________________________ 

Peça___________________________________________ 

Personagem_____________________________________ 
Idade __________________________________________ 

Data___________________________________________ 
Altura__________________________________________ 
Peso___________________________________________ 
Numero sapato__________________________________ 

Contorno do pescoço (na base da garganta) ___________________ 

Contorno do busto_______________________________ 

Altura do busto (da garganta à linha da cintura) __________________ 

Contorno no diafragma__________________________ 

Anca superior (aproximadamente 12cm abaixo da cintura) __________ 

Largura da anca_________________________________ 

Largura da frente (distância entre as axilas) ____________________ 

Altura das costas (da base da nuca até à cintura) _________________ 

Largura de costas (de ombro a ombro) _______________________ 

Contorno da cintura _____________________________ 

Pulso __________________________________________ 

Comprimento do braço (com o braço flectido) ________________ 

Largura do ombro (da base do pescoço até ao ombro) ___________ 

Contorno do braço _______________________________ 

Comprimento da perna exterior ____________________ 

Comprimento da perna interior_____________________ 

Gancho (medida da cintura à cintura, passando entre as pernas) _______ 

 

 

 

 

 

 
Traduzido do livro Designing Stage Costumes – pág. 59 

 

Medidas da cabeça________________ 

Contorno da cabeça________________ 

Comprimento da cabeça____________ 
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2.3 O desenho de moda e o designer  

 

Segundo uma definição que se pode considerar como generalizada (até pelo meio 

utilizado),“estilista é aquele que dita a moda e cria colecções de roupas e acessórios, exercendo 

forte influência sobre a maneira como as pessoas se vestem”27. Ainda segundo a mesma fonte, 

o estilista deve ter uma visão global do mundo, o que implica ter conhecimentos de sociologia, 

modelagem, desenho e história do vestuário. Segundo outra fonte, estilista “é aquele que tem 

por função conceber novas formas no terreno da moda, no mobiliário, etc.”28

Actualmente prefere-se a expressão designer de moda. Designer é “aquele que cria um 

produto ou um novo estilo ou apresentação”

 

29

Se considerarmos como são constituídos actualmente os cursos de formação e as pós-

graduações em design de moda, bem como os tempos de formação, chegamos à conclusão 

que esta definição está longe de abarcar o mundo de conhecimentos que se exige ao designer 

de moda. 

, pelo que não se torna visível uma diferença 

entre as duas, para além do uso corrente e do jargão próprio da profissão. 

                                                 
27 ref.ª http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilista, de 19/02/08 
28 Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, pág. 1626 
29 Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, pág. 1290 
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pág. 136 
 

Tuesday Mourning, “Colette” 
Marcar tendência, pág. 125 
Notar semelhança com Paula Rego 
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Na formação de base do designer não pode ser tida em conta apenas o desenvolvimento da 

sua criatividade; também deve ser trabalhada a sua capacidade de desenho e ilustração, como 

forma de transmitir a quem executa as suas concepções, de acordo com o velho aforismo de 

que uma imagem vale que mil palavras. 

Igualmente deve ser alvo de estudo a aquisição de conhecimentos na área técnica. O seu 

trabalho não fica cingido à criatividade e capacidade de expressão: deve também estar ciente 

das possibilidades e limitações dos materiais a utilizar, a escolher tecidos e padronagens, a 

modelar, cortar e costurar, e ainda supervisionar a produção, seguindo uma definição dada 

num curso brasileiro30

Deve ainda ter uma boa dose de cultura geral. Tomando como exemplo três escolas que se 

dedicam ao design de moda, constatamos ser norma essa preocupação com a diversidade de 

conhecimentos, um pouco na linha do conceito de que cultura geral é tudo quanto fica 

quando tudo se esqueceu. 

. 

Assim, dos conteúdos da Licenciatura em Arquitectura de Design de Moda da Faculdade 

de Arquitectura da UTL31

                                                 
30 ref.ª http://www.vestibular1.com.br/duvidas/moda_est.htm, de 19/2/08 

, constam naturalmente o Design de Moda (I, II, III e IV), o 

Desenho (I, II, III e IV) a Geometria Descritiva (I e II) Elementos de Computação e Desenho 

Computacional, correspondendo aos desideratos da criatividade e capacidade de expressão. 

31 ref.ª http://www.fa.utl.pt, de 26/2/08 
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À área mais técnica correspondem as disciplinas de Técnicas e Materiais (I e II), destinada à 

aprendizagem dos conceitos básicos de têxteis, classificação dos diferentes tipos de fibras, 

noção de estrutura têxtil e estudo das principais estruturas, e design e debuxo têxtil; Esta 

familiarização com tecelagem e malha têxtil, com a noção de tecidos e não tecidos, métodos 

de produção e de classificação dão ao futuro estilista a noção das possibilidades e limitações de 

certos materiais sobre os quais exercerá a sua criatividade, a que se seguirá, numa fase mais 

avançada, o estudo da cor e sistemas colori métricos, a teoria de tingimento e de estampagem, 

até ao acabamento dos têxteis. 

A Modelagem, Draping/Moulage Atelier (I, II, III e IV) e a Ergonomia orientam para a 

fase concreta da execução do modelo. 

Por outro lado, além da História do Traje e da História da Moda, a História da Arte, 

orientada para o período posterior à “invenção” da Moda, e a Antropologia remetem para a 

formação genérica que já referimos, e que são indispensáveis à formação de base do designer. 

Outro exemplo é o SENAC do Brasil, instituição que se inicia em 1946, com formação na 

área comercial, de onde lhe vem o nome (SENAC = Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial), evoluiu e diversificou actividades, que hoje incluem formação básica, técnica e de 

graduação (bacharelato), pós-graduação e de extensão32

O Mestrado em Moda, Cultura e Arte (atente-se a esta associação) abrange, além das 

disciplinas mais directamente ligadas à criação de moda (Tópicos Especiais de Moda Cultura e 

Arte, Laboratório de Criação, Teorias e Princípios do Design, Crítica da Moda, ou ainda 

Leituras de Corpo e Análise de Imagem) áreas como Moda e Sociedade, Cultura Brasileira, 

Processos Imaginativos da Arte Contemporânea, Cultura Audiovisual, Consumo e 

Comunicação, História e Cultura, Processos Imaginativos na Arte Contemporânea, História e 

Cultura das Aparências, Imaginação Erótica, Lazer, Consumo e Corpo, e a generalista 

Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas. 

. Partindo em 1998 para a primeira 

graduação em design de moda, assinou uma convenção com a prestigiada ESMOD, de Paris, a 

mais antiga escola de formação do mundo. 

Na Universidade da Beira Interior (UBI), a licenciatura em design de Moda está estruturada 

em três anos com dois semestres cada33

                                                 
32 ref.ª http://www.sp.senac, de 27/2/08 

, em que se salientam, além das normais disciplinas de 

33 ref.ª http://www.ubi.pt/cursos/curso, de 28/2/08 

http://www.ubi.pt/cursos/curso�
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Desenho e Representação, Geometria, História da Moda e do Design e matérias afins, a 

História da Arte, Psicologia da Percepção, Movimentos Artísticos Contemporâneos, Teoria da 

Comunicação, Semiótica das Artes Visuais, Psicossociologia do Consumo e Moda, a par de 

Marketing Gestão de Projecto e Empreendedorismo. 

Quanto ao Mestrado em Design de Moda, opção vestuário está organizado em dois anos 

divididos em dois semestres cada, sendo o último destinado à dissertação34

Na Inglaterra, o prestigiado Central Saint Martins College of Art and Design, de Londres, 

conhecido por CSM, foi criado em 1989 pela fusão da Central School of Art and Design, 

fundada em 1896, com a Saint Martin's School of Arts, fundada em 1854, dedicando-se ao 

ensino de Belas Artes, Moda, Grafismo, Desenho em 3D e Representação

, além das 

disciplinas directamente relacionadas com a produção, como Atelier de Confecção, 

Modelagem ou Projecto de Vestuário, as outras estão com ela directamente relacionadas, 

como a História da Moda Contemporânea, Marketing da Moda e Teoria e Crítica de Moda, ou 

seja, não há cadeiras generalistas. 

35

          O Plano de Mestrado, opção vestuário, parece restringir-se a áreas mais específicas: 

Atelier de Confecção, CAD de Vestuário, Modelagem, Projecto de Vestuário e Materiais 

Têxteis Tecnológicos, ficando na área menos técnica a História da Moda Contemporânea, o 

Marketing da Moda e a Teoria e Crítica da Moda.  

, e estando 

actualmente integrado na University of Arts, de Londres. 

Referência obrigatória é a ESMOD, criada em Paris em 1941 por Alexis Lavigne, e como 

tal a mais antiga escola de moda do mundo, e que continua o seu trabalho de formação, tendo 

evoluído para o Instituto Superior Europeu de Moda (ISEM), com ligações e acordos que em 

França quer a nível mundial, como no caso do SENAC do Brasil, como vimos. 

Os cursos duram três anos, com abertura para as carreiras de criação (estilista, 

estilista/tendências, criador/designer têxtil, planificador estratégico, e modelista), produção, 

comercialização e comunicação. Analisando sumariamente as disciplinas do curso de estilismo, 

temos durante esses três anos: “Creadis”, acrónimo que significa “da criação à distribuição”, 

ou seja, o ciclo completo da produção e colocação no mercado; Direito; Gestão; línguas, 

sendo o inglês obrigatório e o italiano ou o espanhol à escolha; História da Moda e Sociologia 

                                                 
34 ref.ª http://www.ubi.pt/cursos/mestrado, de 28/2/08 
35 ref.ª http://www.csm.arts.ac.uk/csm-information.htm, de 4/3/08 
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da Moda; e a indispensável Informática. Como disciplinas anuais, temos Análise Financeira, 

Comunicação, Marketing (dois anos) e, no último ano, Técnicas de Procura de Emprego. O 

Curso da área de Estilismo dá abertura para as carreiras de Criação, Produção, 

Comercialização e Comunicação. 

Desta breve análise ressaltam, não só as áreas tratadas noutras escolas, mas a preocupação 

com as línguas, a gestão e marketing, o direito (relações laborais, direitos de autor) e mesmo as 

saídas profissionais. 

O CIVEC (Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção) foi 

fundado em 1981 a partir de um protocolo assinado entre o IEFP (Instituto do Emprego e 

Formação Profissional) e a APIV (Associação Portuguesa dos Industriais de Vestuário), 

visando a formação profissional nesta área, garantindo equivalência escolar e um Certificado 

de Formação Profissional de nível II e III36

Na área do design de moda cobre matérias como a Concepção, preparação e organização 

de colecções, CAD moda (criação por computador), ilustração de moda, marketing da moda d 

negociação de produtos de moda, ou seja, matérias já referidas em outras escolas, se bem que 

ao nível deformação profissional. 

. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 http://www.civec.pt, de 29/2/08 
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3. Diversos conceitos de espaços e encenações 
 
3.1 O espaço cénico 
 

O teatro, cuja definição primeira é ser um espaço onde decorre a realização do espectáculo, 

é muito antigo, e tem a sua origem, no que toca à civilização europeia ocidental, no mundo 

greco-romano. Não cabe neste trabalho fazer uma historiografia desse espaço, mas apenas 

caracterizá-lo de forma a salientar a influência da envolvente do espectáculo na concepção e 

execução da cenografia e dos trajes de cena, ou seja, nos figurinos. 

A concepção e construção de espaços destinados exclusivamente a representações teatrais 

foram retomadas, da antiguidade clássica, no século XVI, portanto numa fase já adiantada do 

Renascimento, sem que disso resultasse o fim de outras formas teatrais que entretanto se 

foram criando e mantendo, nomeadamente durante a Idade Média. Por exemplo, autos 

religiosos continuaram a ser representados nas igrejas, apresentações mais profanas nos 

palácios, e formas populares continuaram a ser representadas nas ruas e nas praças, um pouco 

por todo o lado. Estas expressões de teatro, sobretudo as mais populares, mantiveram-se até 

hoje, de modo persistente (resiliente?) e acabaram mesmo por influir no teatro da actualidade, 

como veremos. 

Embora Sebastiano Serlio tivesse publicado a sua obra Architectura em 1545, na qual 

abordava problemas como a perspectiva e a cenografia37

Este teatro de referência seria terminado quatro anos depois pela mão de Vicenzo 

Scamozzi, discípulo de Palladio, em virtude da morte do mestre em 1581. Mesmo para um 

leigo, ressalta a forte influência dos teatros romanos, preservados pelo tempo e descritos na 

obra de Vitrúvio

, foi necessário esperar até 1580 para 

ver construir o Teatro Olimpico, em Vicenza, como estrutura permanente, segundo os planos de 

Andrea Palladio.  

38

Seguiu-se a construção de outros teatros, como o Teatro Olímpico de Sabionetta, ou o 

Teatro Farnese, mas a importância destas primeiras formas de sala de espectáculos reside em 

que ficaram definidas as “regras” que marcaram a construção de teatros e mesmo dos 

cenários, conforme estabeleceu Serlio, até ao fim do século XIX. Serlio não só desenhou o 

. 

                                                 
37 A History of the Theatre, pág.105, fig. 84 
38 A History of the Theatre, e Andrea Palladio - Obra arquitectónica completa, pág. 226-231 
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proscénio, o auditório, ou arena, e o espaço para os espectadores, como os cenários para as 

comédias, tragédias e sátiras.  

Ficaram assim lançadas as bases para a evolução da maquinaria de cena, com mudanças de 

cenário e o que hoje se chamaria de “efeitos especiais”, como veremos adiante39

O fundo, decalcado da frons cenae romana, tinha várias aberturas, em regra três, que numa 

planta do referido Teatro Olímpico davam para ruas radiais, que induziam a perspectiva

. 

40

À medida que esta forma de espaço cénico se foi espalhando pela Europa, foi naturalmente 

sofrendo as influências locais, quer de infra-estruturas disponíveis ou áreas para as erguer, quer 

de condicionantes político-religiosas, quer ainda das tradições e idiossincrasias dos povos. 

. 

Deste modo, na Inglaterra, país que se iria revelar fundamental para a evolução do Teatro, 

a revolução renascentista teve um carácter mais popular que erudito, embora os elementos 

clássicos fundamentais (cena, palco, arena) estivessem presentes. O primeiro edifício criado 

especificamente para esse fim foi levantado em 1576 e chamava-se simplesmente The Theatre e 

era um recinto de madeira que, por razões políticas e sociais, estava fora dos limites da cidade 

de Londres. Outros se seguiram, como o Swan, o Globe ou o Rose41

                                                 
39The Theatre – A Concise History, pág. 54-57 

, para referir os mais 

conhecidos, com características comuns que permitem tipificar o teatro isabelino (de Isabel I, 

rainha de Inglaterra, 1533-1603). Este era composto por um palco, rodeado por três lados pela 

assistência (e aqui a grande diferença para o modelo italiano), podendo mesmo haver 

espectadores, decerto especiais, sentados sobre os lados do palco. Na parede do fundo havia 

40 Andrea Palladio, pág. 227 
41 A History of the Theatre, pág. 125 
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uma abertura grande, tapada com uma cortina e duas portas laterais. Sobre a abertura, havia 

uma galeria para os músicos e uma torre para alojar as máquinas de cena. Aqui residia outra 

grande diferença: o modelo isabelino era concebido para teatro, e não para ópera; não existia a 

orquestra e havia uma maior proximidade com o público. Os teatros isabelinos originais não 

tinham cobertura, embora houvesse um “céu” sobre o palco. 

Para o fim do século (XVI) os teatros tenderam a ser instalações permanentes e cobertas, 

aproveitando estruturas existentes, como o Blackfriars Theatre, instalado num antigo mosteiro42

Com muitas semelhanças com o seu congénere isabelino, o teatro espanhol do “siglo de 

oro” (século XVI-XVII) era representado em salões de grandes mecenas ou na original forma 

de corrales, que mais não eram, de início, que ruas ou praças fechadas com o palco ocupando 

um dos topos, servindo as casas de galerias e camarotes, e daí uma certa semelhança com o 

inner theatre precursor dos teatros isabelinos. Tal como eles, não tinham cobertura fixa, mas 

permitiam mudanças de cenário, alçapões e sistemas de descer actores ou adereços vindos ou 

idos para o céu. Os corrales da rua da Rosa e da rua do Príncipe

. 

Deste modo as companhias podiam realizar espectáculos no Inverno, e digressões no Verão. 

Mas o teatro em recinto fechado levou a uma importante inovação: a iluminação do palco, e 

não só da sala. 

43

                                                 
42The Theatre – A Concise History, pág 85 

, construídos no final do 

43 The Theatre, A Concise History, pág 92 
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século XVI, duraram até ao século XIX44

Além desta forma popular, o rei fez construir no palácio do Bom Retiro.  

. Os corrales espalharam-se pelas capitais provinciais e 

pelo Novo Mundo, como no Peru e no México. Outra característica, que teve decerto 

influência na sua manutenção, era que os proventos dos espectáculos se destinavam a obras de 

caridade.  

Um Coliseu, teatro ao estilo italiano, no que foi seguido noutras grandes casas de Espanha, 

tendo portanto teatros de corte e corrales coexistido quase até aos nossos dias. 

É de salientar que o rei Filipe III (IV de Espanha) foi grande apreciador e impulsionador 

do teatro, e não só por amor à arte: o seu único bastardo legitimado, D. Juan José de Áustria, 

era filho da actriz Maria Inês Calderón45

A evolução do teatro em França foi fortemente condicionada pelas guerras de religião, que 

a dividiram profundamente, ao contrário de outros países que penderam decisivamente, ou 

para o protestantismo, ou para o catolicismo. Em 1548, Henrique II proibiu as representações 

religiosas em Paris, como medida de controlo da ortodoxia, a que se seguiram as capitais 

provinciais. Sobreviveu a essa proibição a Confraria da Paixão, sedeada no Hôtel de Bourgogne, 

em Paris, que deteve essa exclusividade até 1634, tendo sobrevivido apenas pequenas 

companhias itinerantes. O Hôtel era apenas uma sala comprida e estreita, com um palco numa 

ponta, um espaço para espectadores (plateia) e uma bancada no outro extremo; nada 

semelhante aos teatros ingleses ou espanhóis. Em 1599 a sala foi alugada para a primeira 

verdadeira companhia de teatro profissional, à semelhança dos modelos inglês ou espanhol, 

evoluindo até se transformar na Comédie Française. 

. 

                                                 
44D. Filipe III, pág. 121 
45 D. Filipe III, pág. 119-120 
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Não seria tão completa a exclusividade, porquanto o Cardeal Richelieu fez construir no 

Palais Royal um teatro privado e há referências, quer de transformação do grande salão do 

Hôtel du Petit Bourbon, junto ao Louvre, em teatro, por volta de 161446, quer da adaptação a 

teatros de salas de Jeu de Paume, um antepassado do ténis47

Ao longo do século XVII assiste-se a uma certa uniformização dos teatros, com o 

cruzamento de ideias e conceitos.  

. Igualmente se assistiu à 

proliferação, ou à continuidade, da existência de teatros itinerantes (forains, ou de feira, 

autorizados ou não, que faziam o contraponto ao teatro “oficial”. 

Com o Teatro inglês da Restauração (Carlos II) assiste-se à redução do palco avançado, à 

adopção do proscénio e das portas laterais, herança de Serlio e Palladio. O teatro francês sofre 

também a influência italiana, através de Giacomo Torelli, e a criação da Comédie Française 

contribuiu para a criação de uma estética oficial. O conceito de teatro, enquanto espaço 

cénico, tende a uniformizar-se, com maquinaria para mudança de cenários e espaço para os 

músicos. Ainda assim, apenas bem dentro do século XVIII serão construídos na Inglaterra 

teatros de tipo italiano, com palco reduzido, camarotes laterais e orquestra antes do palco. 

No século XVIII acentua-se essa tendência, acompanhada pela ascensão de um número 

apreciável de mecenas, oriundos, nobreza tradicional, quer da alta burguesia, que, se não 

democratizam, banalizam o teatro. Na Inglaterra e suas colónias, com natural destaque para a 

América do Norte, surgem novos teatros, ainda que, na Inglaterra, o Licensing Act de 1737, 

condicionando a abertura de teatros, tenha tentado controlar os excessos. Em toda a Europa 

                                                 
46 A History of the Theatre, pág. 151, fig 124 
47 A History of the Theatre, pág. 149 
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Continental assiste-se ao mesmo fenómeno, quer no mundo germânico, quer no mundo 

eslavo. Do mesmo modo, em Portugal assistiu-se em 1731 à instalação de uma companhia 

italiana de ópera e em 1734 à abertura do Teatro da Ajuda, que duraria até 1868. Em 1755 

seria inaugurado um novo teatro nos Paços da Ribeira, ou Ópera do Tejo, que o terramoto se 

encarregaria de destruir nesse mesmo ano. O emblemático teatro de S. Carlos seria inaugurado 

em 1793. Dessa época é também o Teatro da Rua dos Condes, e o Teatro do Salitre, bem 

como o Teatro de S. João, no Porto. Além destas grandes salas, proliferaram os pequenos 

teatros dos palácios e os teatros populares48. O Teatro Nacional D. Maria II surgiria já no 

século XIX, mais precisamente em 1846, fruto de um confuso processo em que se misturavam 

a iniciativa privada com o interesse público49. É de realçar que alguns desses teatros foram 

concebidos por arquitectos que se distinguiram como cenógrafos, como Giovanni Carlo 

Bibiena, com a malograda Ópera do Tejo, ou Rambois e Cinatti, autores da nova ala dos 

Jerónimos, ou ainda Luigi Manini, criador do Palácio do Bussaco e da Quinta da Regaleira50

A proliferação desses teatros, em geral pequenos e mantidos por mecenas ou pelas cidades, 

permitiu a circulação de companhias em digressões pela província, contribuindo para a 

divulgação das peças e para a estandardização das salas. 

. 

Paralelamente, a viragem para o século XIX, com as convulsões da Revolução Francesa e a 

ascensão da classe burguesa, com a sua capacidade económica, levou a que, para além do 

número de salas, aumentasse a sua dimensão. Teatros como a Comédie Française ou Drury Lane, 

pelas suas dimensões, obrigavam a uma nova abordagem das formas de representar, de 

decorar e de vestir. Os novos espaços permitiam, e depois exigiam, encenação de batalhas, 

catástrofes, multidões e mesmo grandes animais em palco. Em suma, os teatros, que tinham 

nascido fora das cidades ou em sítios pouco recomendáveis, da Idade Moderna, passaram, na 

Idade Contemporânea, a fazer parte dos edifícios nobres da cidade, numa manifestação de 

poder económico e de cultura dos governantes, mecenas e burgueses dessas cidades Desde 

logo pelas fachadas, mas também pelas possibilidades de espaço e de maquinaria para encenar 

grandes espectáculos. E mais: as salas de ópera e de teatro (muitas vezes as mesmas) passaram 

a ser o ponto de encontro da elite cultural e política da cidade51

                                                 
48 História do Teatro Português, Duarte Ivo Cruz, pág. 92 a 96 

.  

49 História do Teatro Português, pág. 151 
50 Roteiro do Museu do Teatro, pág. 84-85 
51 Joaquin Lorda, Classical Architecture, http://www.unav.es/007-TEAT.html, de 6/10/2008 
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Mas a grande revolução surge nos anos 20 do século XIX, com a adopção da iluminação a 

gás. Não só porque tinha maior capacidade, mas também porque permitia variar a iluminação, 

em quantidade e em direcção, à vontade do director do espectáculo. É certo que há referências de 

as luzes de ribalta no século XVI52

A abertura do teatro a camadas cada vez mais vastas de população ditou naturalmente uma 

profunda alteração do gosto do público. Ficaram fora de moda os temas eruditos das peças 

clássicas, em favor de temas actuais, de preferência românticos, apoiados em cenários e 

figurinos inteligíveis para a assistência. Um cenário padrão para várias peças deixou de ser 

, mas as possibilidades do gás eram muito superiores, só 

tendo sido suplantadas apenas com a iluminação eléctrica no final do mesmo século. Para 

além disso, o recurso a lâmpadas de acetileno permitiu explorar pontos ou áreas específicas, 

com efeitos visuais inovadores. Zonas do palco anteriormente relegadas para a penumbra 

podiam ganhar vida, e a profundidade do palco, embora existente desde Serlio e Palladio, 

podia agora ser plenamente utilizada, o que acarretou naturalmente a perda de importância do 

proscénio e do palco avançado ao estilo isabelino. 

                                                 
52 The Theatre – A Concise History, pág. 88 
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admissível, e esta tendência culminou em meados do século com Charles Kean53 em Inglaterra 

e com o duque George II de Saxe-Meiningem na Alemanha54

 A criação desses ambientes obrigava, não só a especial cuidado na elaboração de cenários e 

figurinos, como na sua rápida substituição, de acordo com o evoluir do enredo. Aperfeiçoou-

se assim a maquinaria de cena (embora já existente desde o século XVI, mas então algo de 

pesado e pouco versátil), com a vulgarização da caixa do palco contendo os maquinismos de 

descer e subir cenários para a mudança rápida de cena, recorrendo a descida e subida de todo 

o conjunto (palco duplo)

, que fundaram a escola do 

naturalismo, só nos cenários e no vestuário, como na representação, movimentação em cena 

dos actores, de grupos e de multidões, etc., construindo assim a unidade do espectáculo, 

orientação essa que fez escola e que perdurou até aos nossos dias, apesar das novas tendências 

que foram surgindo. 

 55

 Desapareceram definitivamente as portas laterais do proscénio, e a entrada e saída dos 

actores ou dos bailarinos passou a ser feita através das pernas (quando o cenário não era 

fechado). As pernas, combinadas com as bambolinas, compunham o cenário, facilitando a sua 

, ou a palcos rotativos. 

                                                 
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Kean 
54 O que é o Teatro, Eugénia Vasques, pág. 67-68 
55 A History of the Theatre, fig 155, pág. 183 
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rápida alteração e permitindo ocultar não só os mecanismos, como mais tarde os focos de 

iluminação. 

A partir do final do século XIX, a generalização da iluminação eléctrica abriu novas 

possibilidades, não só no palco como na audiência, já que se podia dosear, concentrar, 

dispersar, ou focar certas áreas; enfim, criar ambientes simplesmente jogando com a 

iluminação, de forma quase instantânea; e ainda diminuir a luz no auditório, aumentando a 

concentração dos espectadores no que se passava no palco56. Tema retomado por Alfred 

Jarry57, quando propõe que só o palco fique iluminado, ao contrário de Vsevolod Meyerhold58 

ou Bertold Brecht59, que propõem exactamente o contrário: é questão de saber se o público 

participa, ou não, no espectáculo60

E também, porque não dizê-lo, diminuindo os riscos de incêndio, tão frequentes nos teatro 

dessa época. 

. 

Outro conceito, nascido não no teatro, mas na ópera, haveria de revolucionar a arte do 

espectáculo. Richard Wagner, na sequência das suas obras A Arte e a Revolução e A Obra de Arte 

no Futuro, concebeu e obteve os meios, para construir o local próprio para as suas criações. 

Assim nasceu a “sua” sala para a apresentação das suas óperas, a Festspielhaus de Bayreuth, 

ainda hoje o templo de todos os seus admiradores, que continuam a acorrer em massa aos 

seus festivais. O conceito era o do Gesamtkunstwerk ou a obra de arte global, em que música, 

canto, representação, cenários, figurinos iluminação, tudo se conjugava para um objectivo 

único, sob uma orientação única61

A evolução não foi no só sentido da grandiosidade. Tornado negócio, o teatro proliferou 

em outras formas mais comerciais, como o vaudeville, a comédia popular, o espectáculo de 

variedades e até o circo, com a consequente adaptação das infra-estruturas mais especializadas 

. Esse conceito haveria de ser retomado pelo director Serge 

Diaghilev nos seus Ballets Russes, com notável êxito, e o conceito firmou-se. Como efeito 

imediato, as salas, ou mesmo os espaços abertos, deveriam ser suficientemente amplos para 

permitir a exibição de todos os meios empregues. 

                                                 
56 A History of the Theatre, fig. 154, pág. 182 
57 http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry 
58 http://pt.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Emilevitch_Meyerhold 
59 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht 
60 O que é o Teatro, Eugénia Vasques, pág. 80 
61 O que é o Teatro, Eugénia Vasques, pág. 53 
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na apresentação dessas formas62

As suas peças não careciam de grandes meios para a encenação, o que tornou os 

espectáculos mais acessíveis. 

. Foi longe do que se julgava ser o epicentro da criação teatral 

que partiram novas formas. Na Rússia, principalmente com Anton Tchekov, na Escandinávia, 

com Henrik Ibsen, para só citar os principais, criou-se um novo conceito, mais introspectivo, 

lançando o que se chamou o “Teatro das Ideias”. 

Paralelamente, a contestação lavrava noutros centros, onde surgiram outras formas de 

teatro, que hoje chamaríamos de marginais, ou underground, que não podiam permitir-se usar 

grandes salas, mas que nem por isso deixaram de influenciar o meio teatral, sem que no 

entanto se alterassem as características gerais dos espaços cénicos. 

A turbulência que caracterizou as primeiras três décadas do século XX, com a aparição de 

diversas linhas estéticas que se reflectiram naturalmente no teatro e no bailado, como o 

cubismo, dadaísmo, modernismo, construtivismo, expressio-nismo, etc., influiu 

inevitavelmente no espaço cénico. Já nos finais do século XIX haviam surgido movimentos 

em oposição ao naturalismo e ao realismo, apontando no sentido de uma simplificação dos 

cenários e figurinos; autores como Bernard Shaw ou Oscar Wilde consideravam que os 

cenários deveriam ser reduzidos ao mínimo. 

O suíço Adolphe Appia, baseado nas suas experiências com a montagem de espectáculos 

de Wagner, e o inglês Gordon Craig, que se fixou no Continente, aprofundaram a exploração 

da iluminação eléctrica, agora como elemento base da cenografia, e não um complementar 

como até aí. A luz projectada sobre ecrãs ou superfícies extensas criava o ambiente desejado, 

mas obrigava a repensar o teatro, já que a exiguidade dos palcos e as limitações impostas pelo 

proscénio não permitiam levar estes conceitos às suas consequências lógicas.  

Appia não se limita à encenação: diz que “a arquitectura pode ser também mais ou menos 

evocada em torno do actor, tanto como em torno do espectador, porque a sala faz parte da 

arte dramática, pelas suas exigências ópticas e acústicas”63. Nada de novo: já Vitrúvio, no seu 

Tratado de Arquitectura, se referia aos problemas da visibilidade e da audição64

                                                 
62 A History of the Theatre, pág 182, fig. 154 

. E, na sequência 

63  O que é o Teatro, Eugénia Vasques, citação de Appia, pág. 89 
64 Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, pág. 180 – 182 
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da experiência da Festspielhaus de Bayreuth, termina concebendo a cena como um espaço vazio, 

vivo, transformável através do movimento do actor65

O filósofo e poeta russo Vyacheslev Ivanov proporia uma modificação radical do edifício 

teatral, com a abolição da caixa de palco e a mistura dos actores com o público, que assim 

tomaria, ou seria, parte do espectáculo. Essas ideias influenciariam Vsevolod Meyerhold, que 

se lançaria numa série de experiências teatrais, como representações na penumbra ou cenário 

liso, ou em soluções mais simples, como a abertura do pano de boca, dividido ao meio, para 

os lados, em vez de subir enrolando como era tradição

. 

66

É também de Meyerhold a ideia de que “queremos fugir da caixa cénica usando palcos com 

superfícies fracturadas”

. 

67

Por essa mesma época, a Europa descobriu o teatro oriental, principal-mente a ópera 

chinesa e as formas tradicionais Nô e Kabuki do teatro japonês. Neste último, para além de 

outras características, havia uma espécie de paserelle que ligava o fundo da sala ao palco, 

chamada hanamichi, ou “caminho das flores”, que induzia uma grande aproximação entre os 

actores e o público. Era um pouco conceito do antigo teatro europeu, com as portas do 

proscénio por onde entravam e saíam os actores, mas teve o efeito de uma revelação. 

, apontando assim um caminho que levaria ao construtivismo. 

                                                 
65 O que é o Teatro, Eugénia Vasques, pág. 90 
66O que é o Teatro, Eugénia Vasques, pág. 101-103 
67 Citação de Anne Ubersfeld, Espaço e Teatro, http://www.grupotempo.com.br, de 6/10/2001 
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http://www.grupotempo.com.br/�


42 
 

Paralelamente, o teatro teve de enfrentar o seu maior desafio: a popularização do cinema. 

Não só como concorrente em termos de meio de distracção ou recreio, mas também como 

divulgador de ideias, conceitos, histórias e mesmo peças de teatro, agora levadas para o ecrã. 

Todo este conjunto de factores levou a encarar o espaço cénico de modo a responder a 

estes desafios. Globalmente, assistiu-se a uma aproximação dos actores ao público – algo que 

o cinema não podia dar. Foram feitos, ou refeitos, teatros dentro do modelo isabelino, em que 

o palco estava rodeado pelo público; criaram-se teatros tipo arena, em que esse envolvimento 

era levado ao extremo, ou teatros abertos, com o mesmo objectivo68

As diversas configurações que pode apresentar o palco (se bem que não exaustivas) e a 

distribuição da audiência em função dele, e portanto as hipóteses de interacção entre a 

audiência e os actores, estão esquematizadas no diagrama junto

. 

69

Por outro lado, o teatro deixou os espaços específicos a ele dedicados e espalhou-se por 

outros lados. Não só em salas sumariamente adaptadas (como já se tinha visto em refeitórios 

de mosteiros, armazéns ou salas de Jeu de Paume), como em espaços abertos temporários 

(como já se vira com os “corrales”) ou mesmo em manifestações de rua (como nos autos 

religiosos medievais, que, como se disse, nalguns casos perduraram até aos nossos dias).  

. 

A evolução do espaço cénico no século XX, pesem embora todas as tecnologias 

empregues, em especial as mais sofisticadas, importadas do cinema e da televisão, tem assim 

um ar de eterno regresso. Mau grado todas as inovações e renovações, Teatro... é onde e como 

o Homem quiser… 

 

 

 

                                                 
68 A History of the Theatre, fig. 202, pág. 251 
69 Gary Thorne, Designing Stage Costumes, pág. 56 
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3.2 Diaghilev, Picasso e Bakst 

 

A história do ballet do século XX está marcada pela influência de Serge Diaghilev, não só 

em termos de coreografia, mas também pelos cenários e figurinos. No teatro, iniciou-se em S. 

Petersburgo como diletante, com o Ballet Imperial e com as coreografias de Marius Petipa, ou 

seja, num ambiente o mais clássico possível. Expressão máxima da orientação então reinante, 

a encenação da Bela Adormecida de 1890, conforme era hábito, teve os cenários executados por 

cinco decoradores; e, dentro dos decoradores, havia mesmo especializações: em bosques, 

interiores, marinhas, etc. Na opinião do pintor Alexandre Benois, seu amigo e futuro 

colaborador nos Ballets Russes, os figurinos demonstravam falta de gosto, e, como os 

decoradores não concebiam o vestuário, resultava numa consequente falta de unidade estética. 

Por essa época Diaghilev fundara a revista Mundo das Artes (Mir Isskustva), de que Benois e 

Leon Bakst seriam colaboradores, ligação que prosseguiu com os Ballets Russes. Bakst vinha 

realizando trabalhos clássicos, iniciando com Le Coeur de la Marquise, em 1902, para o Teatro 

de l'Hermitage, mas também cenários e figurinos de pendor simbolista (Hedda Gabler, 1906) 

ou orientalista (Salomé, 1908 e Festin, 1909). 

Diaghilev interessou-se por várias formas de arte, tendo organizado exposições, como o 

Salão de Outono no Grand Palais, Paris, em 1906, onde foram apresentados quadros de 

Mikhail Vroubel (1856-1910), Issac Levitan (1860-1900), Valentin Serov (1885-1911), 

Konstantin Korovin (1861-1939), um dos fundadores da revista Mir Isskustva e que teve 

também actividade no teatro, Konstantin Samov (1869-1939), também presente no teatro, 

Alexandre Benois e Leon Bakst, já referidos, e os ainda jovens Mikhail Larionov e Natalia 

Goncharova, que entraram pela mão de Korovin no teatro e que depois vieram a ter forte 

presença nos ballets Russes70. Glynne Wickham refere que, tal como os fauvistas franceses, 

Bakst e Benois pareciam ter como objectivo libertar a cor da sua função de representação e 

usá-la em contrastes fantásticos e exóticos nos figurinos71

O ballet Imperial Russo apresentou em 1909 uma série de bailados em Paris: Le Pavillon de 

l'Armide, Chopiana, ou Les Sylphides, e Cleópatra, em conjunto com as óperas Ivan o Terrível, o 

. 

                                                 
70 Leon Bakst, pág. 40 
71 A History of the Theatre, pág. 229 
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Príncipe Igor, Russland e Ludmilla e Judith. Segundo Charles Spencer72

Diaghilev nunca renegou as suas origens, exigindo dos seus bailarinos uma formação 

clássica, por mais arrojadas e modernistas que fossem as suas criações. Aliás, Charles Spencer 

descreve-o como um conservador

, a coroa de glória de Bakst 

nesse período foi Cleópatra, com figurinos muito sensuais e utilização de cores quentes 

(laranja/rosa/vermelho). 

73

Para essa primeira apresentação, Diaghilev recorreu a bailarinos seus conterrâneos que 

estavam de férias de Verão. Apenas dois anos depois, este grupo tinha-se transformado numa 

companhia permanente, que durante vinte anos haveria de revolucionar a dança, a cenografia 

e os figurinos. 

. Mas rompeu com a tradição e com o Teatro Imperial, 

fundando em Paris e dirigindo, até à sua morte em 1927, os Ballets Russes, apresentados pela 

primeira vez em 1909, no Théâtre du Chatelet, em Paris, com um êxito imediato.  

Na época de 1910 foram apresentados os bailados Sheherazade, Carnaval, o Pássaro de Fogo e 

Les Orientales, com figurinos de Bakst, além da Giselle, de Benois. Sheherazade foi considerado o 

maior sucesso dos Ballets Russes e o marco da afirmação de Bakst. Este recorreu à utilização de 

cortinas, tapetes e almofadas, criando um ambiente sensual, de serralho, acentuado pelo 

erotismo dos figurinos e da coreografia. 

Para a temporada de 1911 Bakst criou os cenários e figurinos para O Espectro da Rosa e 

Narciso, este com um revivalismo grego patente no traje do personagem, aplicando neste 

último os seus conhecimentos sobre a antiguidade grega, e parte dos figurinos de Sadko. Em 

1912 seria O Deus Azul, bem ao jeito do orientalismo de Bakst, Thamar, Dafnis e Cloé, e A Tarde 

de um Fauno.  

                                                 
72 Leon Bakst, pág. 59 
73 Leon Bakst, pág. 25 

 

                  Bakst: Narciso, pág. 59 
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Depois da experiência da Bela Adormecida, Diaghilev passou a evitar os cenógrafos e 

figurinistas profissionais, tomando como norma encarregar um único pintor de criar o cenário 

e mesmo os trajes, integrado numa equipa que se pusesse de acordo sobre os três vectores, a 

dança, a música e o cenário/figurinos, ainda que isso obrigasse a longas e mesmo ásperas 

discussões. A coerência daí resultante passou a ser a sua marca. Podem apontar-se algumas 

linhas mestras nas suas criações, como o primado do bailarino masculino ou a rejeição das 

coreografias estereotipadas de Marius Petipa, mas era o tema que marcava a coreografia, bem 

como o cenário e os figurinos, que deixavam de seguir uma linha clássica para se adaptarem à 

coreografia, passando a realçar os ângulos, as torções, ou outras posições que rompiam com a 

tradição. 

Diaghilev obteve a colaboração de pintores como Picasso, Delaunay, Derain, Matisse, 

Braque, Goncharova, Larionov, de Chirico, Braque, Ernest e outros, bem como compositores 

como Igor Stravinsky, Manuel de Falla ou Eric Satie.  

De um modo geral, a passagem desses pintores pelo Teatro, Ópera ou Ballet, foi marginal, 

em relação às suas carreiras, a ponto de ser por vezes difícil encontrar, nas suas biografias, 

referências às suas actividades na cenografia e figurinos. É necessário recorrer a trabalhos 

sobre Teatro para que sejam postas em destaque essas colaborações. 

Exemplo típico disso é Pablo Picasso. Embora desde sempre interessado pelo mundo do 

espectáculo, como mostram os quadros que pintou tendo por tema cenas do music-hall, do 

circo ou de cabaret, nomeadamente bailarinas, arlequins, saltimbancos e outras figuras 

congéneres, não se lhe conhece nenhuma participação no Teatro até 1916. Também não há 

  

Goncharova,  
Le Coq D´or 1914 

Larionov,  
Esboço para um  
Comerciante, 
1921 
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razão para se considerar essa incursão como busca de notoriedade: Picasso era já bem 

conhecido antes de 1916, mesmo além Atlântico, tendo exposto em Nova Iorque em 1911. 

Mas a sua entrada para o mundo da cenografia parece ter algo de casual e limitado no tempo. 

As incursões de Picasso no teatro têm sido pouco estudadas, a crer nas biografias correntes, 

mas a sua contribuição, se bem que não tivesse tido um carácter permanente, foi 

suficientemente frequente e variada para merecer um estudo, em paralelo com as suas fases na 

pintura. 

Segundo Maria Teresa Ocaña74 Picasso entra no Teatro através de Jean Cocteau, que lhe 

propõe em fins de 1915 criar um espectáculo novo que actualizasse o Ballet. Referem Warnke 

e Walther75 (na escassa meia dúzia de páginas que dedicam aos trabalhos de Picasso para o 

teatro) que ele esteve empenhado em pelo menos oito produções teatrais entre 1916 e 192476 

e que em 1916 Picasso acompanhou os Ballets Russes em digressões por Espanha e Itália, o que 

resultou, por um lado, num refrescamento das suas origens ibéricas, o que se reflectiria no seu 

trabalho para O Chapéu de Três Bicos, e por outro lado no contacto directo com os clássicos, o 

que influiria na sua pintura. Nesse período foram germinando as ideias que culminaram nos 

ballets Parade e Chapéu de Três Bicos, este objecto de uma exposição de cujo catálogo se 

retiraram algumas referências77

                                                 
74 El Teatro de los Pintores, pág. 46 

. Não foram os únicos efeitos dessa convivência: Picasso 

acabaria por casar com a bailarina Olga Koklova em 1918. 

75 Pablo Picasso 1881-1973, em dois volumes 
76 Pablo Picasso 1881-1973, I Volume, pág. 252 
77 O Chapéu de Três Bicos, ed. F C Gulbenkian 

 

Pablo Picasso – Parade, 1917, Estudo 
para um manager americano 
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O bailado Parade partiu de uma ideia de Jean Cocteau, então ligado aos futuristas, cujo mentor em 

França era Guillaume Apolinaire, para o qual o motivo já não era reproduzir, mas apenas representar; 

deveria ser sugerido por uma espécie de análise-síntese englobando todos os elementos visíveis e 

qualquer coisa mais, se possível, uma esquematização integral, e procuraria conciliar as contradições 

renunciando, por vezes deliberadamente, a dar um aspecto imediato do objecto, no dizer de Theodore 

Komissarjevsky78

Para a sua realização concorreram, além de Cocteau, Eric Satie para a música, Leonid 

Massine para a coreografia e Picasso para os cenários e figurinos. Empenhando-se neste 

bailado, Diaghilev mostrava mais uma vez estar aberto a novas formas de expressão. 

Sobretudo quando o conceito base de Cocteau previa um misto de teatro, variedades, circo e 

ambiente de rua, incluído ruídos de máquinas de escrever, hélices de avião, código Morse e 

outros, tendo Satie trabalhado cerca de um ano nesse fundo sonoro.  

. 

Picasso abandonara o cubismo, embora não completamente, por volta de 1915, viragem 

que o trabalho para este bailado reflecte. Assim, por um lado criou as figuras tridimensionais 

dos dois managers, o francês e o americano, bem como um cavalo animado por dois actores, 

de inspiração futurista e cubista, utilizando papier maché, madeira, tecidos, lata, e 

movimentando-se em cena como bonecos mecânicos; por outro lado, o pano de boca parece 

saído do período rosa de Picasso. Nele surgem figuras recorrentes na sua pintura, como uma 

                                                 
78 The costume of the theatre, pág. 161 
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acrobata, um toureiro, um arlequim, saltimbancos a que se juntam um prestidigitador chinês e 

uma rapariga americana, inseridos sobre um fundo representando um circo de rua; ou seja, o 

teatro dentro do teatro, tema a que Picasso mais tarde voltará em Pulcinella. Warnke e 

Walther79

Estreado em 18 de Maio de 1917 em Paris no Téâtre du Châtelet, o bailado Parade teve um 

impacte negativo no público, não só pela ruptura que representava, como pela conjuntura: 

estava-se em plena I Guerra Mundial, e predominavam os sentimentos tradicionalistas e 

mesmo nacionalistas. 

 referem o pluralismo e diversidade nas suas obras para teatro, que se exprime tanto 

nos cenários como no guarda-roupa, bem como nos trajes de época ou nos managers cubo-

futuristas. 

O trabalho seguinte para os Ballets Russes seria O Chapéu de Três Bicos, inspirado na peça 

homónima de Pedro António de Alarcón. Segundo Brigitte Léal o tema musical de Manuel de 

Falla tinha sido ouvido por Diaghilev e Massine em 1916; seguiu-se a versão sinfónica no ano 

seguinte, que os levou a estudar o folclore espanhol com vista a uma adaptação para ballet80, 

tendo ainda assim levado três anos de preparação. Ainda segundo a mesma autora, só 

Diaghilev poderia ter conseguido juntar dois génios espanhóis tão diferentes num mesmo 

projecto81

                                                 
79Picasso, op. cit., I Volume, página 253  

. Picasso teve assim a oportunidade de regressar às suas origens ibéricas, tendo 

80 O chapéu de três bicos, página 26 
81 O chapéu de três bicos, página 25 
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50 
 

desenhado o pano de boca, o cenário e os figurinos. No pano de boca era representada uma 

tourada, em cores sóbrias, induzindo um ambiente quase goyesco. O cenário tinha como 

motivo uma paisagem evocativa da Espanha rural, em tons pálidos e com um céu estrelado, 

com um imenso arco que enquadrava a cena. Em contraste com estas cores e tons, os 

figurinos eram uma explosão de cores, formas e aplicações geométricas exuberantes. Picasso e 

Falla davam assim expressão ao seu nacionalismo, como já o haviam feito Diaghilev e 

Massine em relação à sua Rússia natal.  

Parade foi estreado em 1919 em Londres, com sucesso, mas foi em seguida recebido mais 

friamente em Paris. Posteriormente, o ballet faria sucesso, tendo o programa da Ópera de 

Paris de 1920 apresentado em três bailados com trabalhos cénicos de Derain, Matisse e 

Picasso, que marcaram a temporada82

Diaghilev desafiaria ainda Picasso para o cenário e guarda-roupa do bailado Pulcinella, com 

música de Igor Stravinsky e coreografia de Massine, que seria apresentado em Maio de 1920. 

Picasso executaria um cenário representando uma vista nocturna de Nápoles, tirada através de 

um teatro barroco, ou seja, novamente “o teatro dentro do teatro”. Alguns elementos 

idealizados para Pulcinella foram depois aproveitados para o bailado Quadro Ibérico. 

 

Pulcinella marca também o fim do entendimento de Picasso com Diaghilev. Para o seu 

bailado sobre L’Après Midi d’un Faune, de Claude Débussy, Picasso propôs um cenário 

abstracto, que foi recusado por Diaghilev. 

Para o bailado Mercure, Picasso desenharia ainda os cenários, figurinos e o pano de boca, 

onde voltava ao tema do circo, nele recorrente, com um arlequim tocando viola e um palhaço 

tocando violino. Para o cenário, recorreu a painéis recortados, com figuras construtivistas ou 

decorativas, que podiam ser deslocados, regressando à linha criativa de Parade. Esta criação 

marca o ponto alto da intervenção de Picasso no Teatro, a que se seguiu o afastamento. 

Em 1924, para o bailado Le Train Bleu, com música de Darius Millaud, cenário de Henri 

Laurense e figurinos de Coco Chanel, Picasso limitou-se a apresentar para o pano de boca 

uma mera ampliação do seu quadro Mulheres a Correr na Praia (também chamado A Corrida). E 

para uma nova versão de Antígona, do seu amigo Cocteau (1922), concebeu apenas três 

colunas dóricas sobre um fundo branco. Criaria ainda os cenários para o Édipo, de Sófocles, 

                                                 
82 O chapéu de três bicos, pág. 29 
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encenado por Pierre Blanchard, em 1947. Para a petite histoire, ficaria ainda que o seu 

afastamento do teatro coincide com o esfriamento da sua relação com Olga. 
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3.3 O teatro na Bauhaus 
 

A escola de arte mais polémica e moderna dos seus os tempos, no dizer de Magdalena 

Droste83, a conhecida Bauhaus, foi criada em 1919, no rescaldo da I Guerra Mundial. Na base 

da sua criação estava o conceito de que artistas e artesãos deveriam criar em conjunto a 

estrutura do futuro. Walther Gropius, o seu primeiro director, redigiu um manifesto em que 

era anunciado o conteúdo programático da Bauhaus, do qual se destaca este trecho citado por 

Gisela Belluzzo de Campos84

A finalidade da Bauhaus é erigir a obra de arte que será tudo em um — a grande construção 

— na qual não haverá fronteira entre arte monumental e arte decorativa. (...) A nova construção do 

futuro deverá ser erigida em comum e sem distinção por artistas e artesãos. Ela fará voar em pedaços os 

muros que separam as artes plásticas e as artes aplicadas, a arte e o artesanato serão reunidos sob o teto 

comum da arquitectura. 

: 

     A Bauhaus não nasceu de uma única e súbita inspiração. Na sua origem estão vários 

movimentos no sentido de associar artesãos e artistas para a produção de obras integrais, ou 

totais, correspondendo à procura da sociedade industrial em expansão. Dentro dessas origens, 

distinguimos a Deutsher Werkbund, criada em 1907 pela associação de doze artistas e doze 

industriais cujo objectivo era melhorar o design e fabrico de artigos alemães85. O clima de 

necessidade de mudança surgido ainda durante, e logo após a I Guerra Mundial, veio acentuar 

essa tendência. Dos traumas da guerra tinha Gropius conhecimento directo, já que participara 

nela como oficial de cavalaria, tendo sido gravemente ferido e condecorado duas vezes com a 

Cruz de Ferro. Segundo escreveu “estamos no meio de uma monstruosa catástrofe na história 

do mundo, na transformação de toda a vida e de todo o nosso interior… Os que 

experimentaram a guerra voltaram completamente mudados; eles vêem que as coisas não 

podem continuar à maneira antiga”86

Walther Adolph Georg Gropius (1883-1969), filho e sobrinho neto de arquitectos, foi 

assistente desde o início da Werkbund, bem como o belga Henry van der Velde (1863-1957). 

Numa opinião consensual, Gropius, Mies (Ludwig Mies Van der Rohe, 1886-1969) e Le 

. 

                                                 
83 Bauhaus 1919-1933, pág. 17 
84 História da Arte e Tecnologia e-mail 
85 The Bauhaus, pág. 15 
86 The Bauhaus, pág. 22 
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Corbusier (Charlws-Édouard Jeanneret-Gris, 1867-1965) podem ser considerados os pais da 

arquitectura moderna87

   A Bauhaus, segundo Eugénia Vasques, foi “uma instituição promotora do movimento da 

Nova Arquitectura, da criação de design industrial, da aplicação do princípio democrático da 

procura de equilíbrio entre o funcional e o estético… e da criação de um ideal de escola nova 

onde o ensino não só visava combinar arte e criação com técnica, mas também aplicar os 

princípios de uma utopia social baseada no espírito anti-individualista, internacionalista e de 

intervenção na comunidade”

. Aliás, Mies viria a ser o director da Bauhaus de 1930 a 1933, data do 

encerramento da Escola. 

88

   A palavra Bauhaus é impossível de traduzir. Se haus significa casa, bau não tem 

correspondência em inglês (ou em português), conforme assinala Doreen Ehrlich: pode ser 

construção ou edifício

; podemos acrescentar que tudo isto reflectia os recentes 

traumas da I Guerra Mundial. 

89

                                                 
87 Wikipedia/wiki/le_Corbusier-70K, 11/1/09 

. Mas foi esse o nome da Escola que, entre 1919 e 1933 (quando foi 

encerrada pelo regime nazi) esteve na primeira linha da arquitectura, do design e outras áreas, e 

também do teatro, embora este tivesse sido um tanto marginal em relação à actividade da 

Escola. 

88 O que é Teatro, pág. 140 
89 The Bauhaus, pág.10 
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   Segundo Oskar Schlemmer (1888-1943) o palco estava presente desde o primeiro dia em 

que a Bauhaus abriu, porque o divertimento no design estava lá desde esse mesmo primeiro 

dia; esse divertimento expressava-se nas comemorações, na invenção de máscaras, na 

execução de trajes e na decoração dos quartos90. Ora, o ateliê de teatro começou apenas em 

1921 sob a orientação de Lothar Schreyer (1886-1966). Jurista de formação, Schreyer dedicou-

se a partir de 1910 à dramaturgia e pintura, em Hamburgo, tendo criado um teatro 

experimental de pendor expressionista nessa cidade91. Segundo ele, o teatro era um organismo 

único, em que a palavra, o som, a cor e o movimento estavam unificados92. Ou ainda, “os 

utensílios do teatro são as formas elementares, cores elementares, movimentos elementares e 

sons elementares; as formas elementares são os corpos e os planos matemáticos as cores 

elementares são as cores puras: preto, azul, verde, vermelho, amarelo, branco93

   A visão de Schlemmer, à partida, seguia uma linha semelhante à do seu antecessor, mas o 

resultado foi muito diferente. Natural de Estugarda, esteve ligado ao teatro local até entrar na 

Bauhaus, em 1921, onde foi Mestre nas áreas de pintura, escultura e teatro até 1929, quando 

saiu por não concordar com a orientação do novo director, Hannes Meyer. A sua peça mestra 

 A contestação 

dos alunos à sua peça mística Jogo da Lua levou-o a abandonar a Bauhaus em 1923, deixando a 

cadeira a Schlemmer. 

                                                 
90 The Bauhaus, pág. 148 
91 Bauhaus 1919-1933, pág. 253 
92 The Bauhaus, pág. 149 
93 Bauhaus 1919-1933, pág. 101 
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foi o Ballet Triádico, no qual trabalhou desde 1914 e que foi estreada em Estugarda em 1922. 

Não era um bailado clássico, mas uma combinação de dança, vestuário, pantomina e música, 

com a transição de numa “sequência amarela” alegre e burlesca para uma “sequência rosa” 

dignificada, até uma “sequência negra” mítica e heróica. Conforme refere Magdalena Droste, 

citando Karin von Maur, o Ballet Triádico é uma forma de construtivismo dançante que só poderia 

ser criada por um escultor e pintor; os meios de expressão não eram o corpo humano, mas 

invenções figurativas, e o figurino era de tal firma dominante que o corpo e o movimento 

tinham de se adaptar como a uma concha estrutural94. Ou, como diz Eugénia Vasques, “o 

corpo humano do actor era o centro global do trabalho plástico centrado numa técnica de 

movimento inspirada na mecanização e na robotização”95

   Schlemmer conseguia assim uma síntese entre o Homem e a marioneta, da figura natural e 

artificial, onde podia empregar toda a sua gama de expressão: da graça liberta da gravidade ao 

peso monumental, da ornamentação grotesca à perfeição hierática, segundo Droste, citando 

novamente von Maur

. 

96

   Esta concepção ocorre na fase de expansão do abstraccionismo, em que se procurou a 

desnaturalização do cenário e também do actor, com criação de personagens e figurinos a que 

Marterlink chamou andróides e Craig übermarionettes

. 

97

   Os alunos de Schlemmer apresentaram em 1923 o Ballet Mecânico em que era dado ênfase à 

.  

                                                 
94 Bauhaus 1919-1933, pág. 101 
95 O que é o Teatro, pág. 141 
96 Bauhaus 1919-1933, pág. 161 
97 O que é Teatro, pág. 117 
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mecanização e automatização; segundo os próprios, os fundamentos da máquina eram 

apresentados e transferidos para a dança da forma, com um ritmo uniforme e constante98

   Também Lázló Moholy-Nagy (1895-1946) se interessou pelo teatro da Bauhaus, tendo 

produzido um ensaio em que delineava o conceito de “Teatro da Totalidade”, em que “as 

múltiplas complexidades da luz, espaço, plano, forma, movimento, som, homem – e com 

todas as possibilidades de variar e combinar esses elementos – num ORGANISMO”

. 

99. A sua 

maior realização para o teatro foi o cenário (e figurinos) para Os contos de Hoffmann, em 1929; o 

cenário representava um laboratório fantástico, constantemente transformado por efeitos de 

luzes e projecções sobre arquitecturas aéreas, feitas com telas, plásticos e metal100

   Diferentemente de Schlemmer, outro mestre da Bauhaus, Wassily Wassilyevich Kandinsky 

(1886-1944), não era fascinado pela técnica. Em 1912 tinha produzido cenários 

expressionistas, a tender para o abstracto, intitulados Sonoridade Amarela e Violeta, que não 

foram representadas, pelo menos em vida. Ao tempo do movimento Blaue Reitter, contestara a 

divisão do teatro em drama, ballet e ópera, bem como o conceito wagneriano da 

Gesamtkunstwerk por o considerar uma mera justaposição. Publicou em 1923 um ensaio 

intitulado “Sobre a Síntese do Teatro Abstracto”, no qual apelava a uma ciência da arte, das 

artes e da síntese do teatro para levar a cabo o estudo sistemático e experimental dos 

elementos cénicos, das leis que regem a sua construção e finalmente da lei de subordinação 

. 

                                                 
98 Bauhaus 1919-1933, pág. 102 
99 The Bauhaus, página. 155 
100 El Teatro de los Pintores, pág. 317 
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desses elementos que leva à composição101

   Nas suas lições na Bauhaus para do ano de 1925, falando de teatro, escreveu referindo que 

os “exemplos de um espírito desaparecido que deixou atrás de si apenas uma forma sem 

substância, conduzindo a obras sem vida e em parte inorgânicas; montagem mecânica, como 

fantoches falhados…”

. 

102. E, noutro clássico, refere apenas, no seguimento do princípio de que 

a arte opõe-se por uma razão ou por outra à sua época e exprime as possibilidades opostas ao 

seu tempo, o “excêntrico” americano na arte teatral, formado com precisão103

   A sua obra teatral talvez mais conhecida é dezasseis Quadros para uma exposição, concebidos 

em 1928, para a obra do compositor Modeste Mussorgsky (1839-1881), que ele próprio dirigiu 

no Friedrich Theater de Dessau. Na transposição para pintura da música de Mussorgsky, o 

cenário deveria ser constituído por formas essencialmente abstractas; o próprio Kandinsky 

sublinhou que o cenário era abstracto; mas recorreu também a formas figurativas.

. 

104

 

 

 

 

                                                 
101 El Teatro de los Pintores, pág. 316 
102 Curso da Bauhaus, pág. 34 
103 Ponto, Linha, Plano, pág. 128 
104 Kandinsky, pág. 162 
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Kandinsky, Quadros de uma Exposição 
– Praça do Mercado em Limoges, 1928 

Kandinsky, Figurinos para Quadros de um 
Exposição, 1928 

Cenário para Quadros de uma exposição - 
Quadro II – Gnomus, Kandinsky 
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3.4 O Futurismo 
 
O futurismo irrompeu em Itália no final da primeira década do século XX, proclamado 

pelo seu grande apóstolo, o poeta Filippo Tommaso Marinelli (1876-1944) através seu 

Manifesto Futurista de 1908, publicado no Figaro em 1909, segundo Joshua Taylor105. Segue-se 

em 1910 a declamação do Manifesto dos Pintores Futuristas, por Umberto Boccione (1882-1916), 

considerado o percursos do movimento, acompanhado por Luigi Russolo (1885-1947), Carlo 

Carrà (1881-1966), Gino Severini (1883-1966) e Giacomo Balla (1871-1958). A busca de um 

dinamismo extremado, o culto das novas tecnologias, as atitudes provocatórias, tipificadas 

pela frase de Marinelli “a beleza nasce da luta”, deram alguma notoriedade ao movimento; 

mas o nacionalismo exacerbado e a apologia da guerra levaram ao seu isolamento. Do seu 

Manifesto, transcrevemos uma frase: “queremos glorificar a guerra – a única higiene do 

Mundo – o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor da anarquias, a belas ideias pelas 

quais e morre e o desprezo pela mulher”106. Marinelli aderirá ao fascismo, tentando, em vão 

segundo Edina Bernard, consagrar o futurismo como arte oficial do Estado107

De entre os pintores futuristas, salientamos Giacomo Balla, que havia colaborado com os 

seus esboços para a peça futurista A Tipografia (1914), em que propunha a actuação de 

actores-máquina sobre fundo neutro, executando gestos inspirados nas engrenagens

. 

108. Balla 

esteve em contacto com Diaghilev em 1916, mas não logrou levá-lo a produzir o seu projecto 

para os Fogos de artifício, com música de Stravinsky; no entanto, seria desses contactos que 

sairia Parade, única incursão de Diaghilev pelo futurismo109. Balla manteria a sua actividade no 

teatro ao longo dos anos 20. Entre nós o futurismo teve alguma expressão. Escreveu Almada 

Negreiros que Portugal foi o único país latino, além da própria Itália, onde houve um 

movimento futurista110

                                                 
105 Teorias da Arte Moderna, pág. 285 

. Almada publicou o Manifesto Anti-Dantas em 1915), fez no seu 

Ultimatum Futurista às Gerações do século XX o elogio da guerra, tal como Marinetti, e sobretudo 

teve um forte presença na pintura, no teatro e na dança, mantendo o tom do futurismo. 

106 Teorias da Arte Moderna, pág. 290 
107 A arte moderna 1905- 1945, pág.54 
108 El teatro de los pintores, pág. 168  
109 El teatro de los pintores, pág. 169 
110 O primeiro modernismo português, pág. 278 
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O bailado Parade, dos Ballets Russes de Serge Diaghilev, com cenários e figurinos de 

Picasso, referidos noutro capítulo, é um marco na estética futurista no teatro, mas não teve 

continuidade por parte de nenhum deles. 

No outro extremo da Europa, um turbilhão de ideias agitava a Rússia, já pressionada pelos 

movimentos do final do século XIX. Conforme escreve Herschel Chipp, Picasso e Matisse 

eram mais bem conhecidos nos círculos avançados de Moscovo do que em Paris111

Kasimir Malevich (1878-1935) desenha em 1913 os cenários e figurinos para a ópera 

futurista Vitória sobre o Sol, que Marga Paz considera ter inaugurado novas convenções 

artísticas e teatrais

. 

Simbolismo, cubismo, futurismo e depois os locais suprematismo e raionismo entrecruzavam-

se numa verdadeira explosão de criatividade. 

112

Stanislavsky (aliás, Konstantin Sergeyev Alexeiev, 1863-1938) teve grande influência no 

teatro russo, não só através do seu “Método”, como pela criação, em conjunto com Vladimir 

Nemirovich-Danchenko (1858-1943), do Teatro de Arte de Moscovo, em 1898. Por lá 

passaram os futuros directores Alexandre Tairov (aliás Alexandr Yakolevich Korenblit, 1885-

1950), Eugeni Bagrationovich Vakhangov (1833-1922) e Vsevolod Meyerhold (aliás Karl 

Kasimir Theodor Meyergold (1874-1940) que, seguindo linhas estéticas diferentes, deram ao 

. Este pintor lançaria o suprematismo e integrar-se-ia no construtivismo 

                                                 
111 Teorias da arte moderna, pág.315 
112 El Teatro de los pintores, pág. 13 
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teatro russo uma pujança que só a adopção de uma estética oficial, aliada a um controlo e uma 

repressão férreas, veio a por termo. 

Meyerhold afastar-se-ia da linha de Stanislavsky e lançaria uma técnica de representação 

baseada no gesto e na voz, com inovações como adopção da máscara, uso da penumbra, 

personagens-silhuetas sobre um cenário liso, movimentos lentos, resultando na plasticização 

do actor, em que a apresentação substitui a representação113. Meyerhold virá a integrar-se no 

movimento construtivista e a aplicar-se na biomecânica, enunciando princípios como os 

citados por M. Koreniev: “o corpo é uma máquina; quem trabalha é o maquinista”; ou “na 

biomecânica, cada movimento á composto por três momentos; 1- intenção; 2- equilíbrio, 3 - 

execução”114

Para a primeira peça escolheu Liubov Popova (1889-1924) para os cenários e figurinos; 

esta pintora tivera um percurso como que acompanhando as vanguardas russas, desde o 

cubismo e futurismo, ao suprematismo de Kasimir Malevich, até ao construtivismo a partir de 

1921. Liubova começou a trabalhar em teatro no GVYTM (Escola Superior de Teatro do 

Estado), criando “uniformes de actor” na linha biomecânica de Meyerhold

. Dentro dessa linha Meyerhold encenou O Magnífico Cornudo e A morte de Tarelkin 

(1922). 

115

                                                 
113 O que é o Teatro, pág. 102-103 

. Das suas 

propostas para Romeu e Julieta, não levada à cena, ficaram os desenhos de figurinos, e em 1920 

Popova dedicou-se aos fantoches no teatro infantil com a peça O conto do Padre e Balda, o seu 

114 Pt.wikipedia.org/wiki/Vsevold_Emilovich_Meyerhold, em 28/1/09 
115 Popova, pág. 217 
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Ajudante, e à peça O Serralheiro e o Chanceler, ambos com figurinos cubo-futuristas. 

Para a encenação de O Magnífico Cornudo Popova concebeu um cenário construtivista que 

ficou como um marco na história do teatro116. Para o espectáculo seguinte o desafio era 

grande: Zemlia dybon (Earth on End) foi concebido em grande escala, e representado várias 

vezes ao ar livre, neles sendo usados objectos reais, como uma grua, levando o construtivismo 

ao seu expoente máximo117

Popova dedicou-se também à criação de moda (moda proletária, acrescente-se) e à 

aplicação do construtivismo aos têxteis. A sua morte prematura, aos 35 anos, cortou uma 

carreira promissora. 

. 

Para o cenário e figurinos de A Morte de Tarelkin Meyerhold escolheu Varvara Stepanova 

(1894-1958)118, que executou um trabalho dentro da linha do construtivismo (pág 19). Tal 

como Popova, Stepanova dedicou-se aos têxteis e foi designer da Tsindel (Fábrica de Tecidos 

do Estado) e professora no Vkutemas (Altos Estudos Técnico-Artísticos)119

 

. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Popova, pág. 252 
117 Popova, pág. 257 
118 El Teatro de los Pintores, pág. 220 
119 Wikipedia.org/wiki/varvara_stepanova, 2/2/09 
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4. A evolução da ESTC 

 

O ensino de Teatro em Portugal começou em 1836, com a criação do Conservatório, a que 

foi agregada a Escola de Música. Não cabe neste trabalho fazer a História da Escola, mas 

apenas apontar pontos mais relevantes, até à época mais recente, e mesmo assim apenas 

quanto à área dos figurinos. 

Os 150 anos da Escola Superior de Teatro do Conservatório Nacional foram 

comemorados com um conjunto de conferências, editadas pelo Centro de Documentação e 

Investigação Teatral da ESTC120

Segundo Eurico Lisboa, a Escola sofreu muitas vicissitudes, como as dificuldades 

registadas em 1919, quando o então Director, Júlio Dantas, teve que reduzir a cinco o número 

de cadeiras do curso, situação que veio a melhorar posteriormente. Mas o que ressalta da sua 

longa história é que só no ano lectivo de 1971/72 se registou um período de grande 

efervescência, a que se chamou a “Experiência Pedagógica”

. 

121

Segundo a intervenção de Duarte Ivo Cruz nesse ciclo de conferências

. 
122

Ainda segundo Duarte Ivo Cruz, esta reforma infelizmente não chegou a ser 

implementada, adiando portanto as alterações para a “Experiência Pedagógica”. 

, a última reforma 

tentada do Conservatório datava de 1967, e na Secção de Arte Cénica ministrar-se-iam os 

cursos de Encenação, Arte Dramática, Bailado e Cenotécnica. O curso de Cenotécnica teria a 

duração de três anos, e para a matrícula era necessário um exame de aptidão artística. Para a 

frequência do 1.º ano era necessária a aprovação em Desenho de Estátua, Iniciação de Pintura, 

Geometria Aplicada (1.ª parte), Tecnologia de Pintura e História da Arte (1.ª parte). Para o 2.º 

ano, aprovação em Pintura natural (1.ª parte); e para o 3.º ano certificado de aprovação em 

Pintura Natural (2.ª e 3.ª partes), Composição de Pintura (1.ª e 2.ª partes) e Pintura Decorativa 

(1.ª e 2.ª partes). A disciplina de Cenografia, Indumentária e Iluminação Técnica tinha a 

duração de três anos, e para a admissão ao exame final seria ainda necessário aproveitamento 

nas disciplinas de Higiene e de Ética Profissional. Saliente-se a inclusão da indumentária no 

curso de Cenografia. 

                                                 
120 Publicação da ESTC, 1988, depósito legal n.º 21088/88 
121 Idem, pág. 15 
122 Idem, pág. 63 



64 
 

Os cursos de Teatro ministrados no Conservatório Nacional na sequência dessa 

experiência foram reconhecidos como cursos superiores em 1972, e foram sendo alterados até 

que ao Portaria n.º 878/83 os regulamentou, nomeadamente quanto aos currículos. 

Sintomaticamente, de todos os grupos de disciplinas referidos, apenas no grupo de disciplinas 

técnicas do 4.º ano do curso de formação de encenadores é referida a Introdução à 

Cenografia, a par de Luminotécnica e Técnica de Palco. 

Este diploma haveria de ser alterado pela Portaria n.º 908/84, em que são regulamentados 

os Cursos de Cenografia – área de cenografia, e Cenografia – área de figurinos. Para este 

último era necessário, além do aproveitamento global e numa disciplina de grupo de teoria, o 

aproveitamento em todas as disciplinas práticas e defesa de uma tese na área de figurinos. No 

1.º ano curricular, as disciplinas práticas incluíam Cenografia I, Técnicas de Desenho e Pintura 

I, Adereços I, Tecnologia de Materiais I e Figurinos I. No 2.º ano, incluíam Cenografia II, 

Técnicas de Desenho e Pintura II, Figurinos II, Adereços II e Tecnologia de Materiais II. No 

3.º ano, Cenografia III, Figurinos III e Produção Teatral. 

Nota-se, portanto, uma maior preocupação com a área de figurinos. 

A portaria 512/86 viria a reformular os cursos de Teatro, dividindo-os em duas áreas: 

Curso de Teatro, dividido em Actor, Dramaturgista e Produtor, e Curso de Realização Plástica 

do Espectáculo, num só ciclo de três anos. 

Para o concurso de aptidão, ou seja, para a entrada na Escola, era exigida aptidão física, 

voz, imaginação, improvisação e cultura geral; note-se a não exigência em competências 

técnicas, como Desenho. 

As cadeiras do Curso de Realização Plástica do Espectáculo eventualmente relacionadas 

com figurinos eram: 

• No 1.º ano, Cenografia I, Figurinos I, Cenotécnica I, Tecnologia de 

Materiais I e Técnicas de desenho e Pintura I. 

• No 2.º ano, Cenografia II, Figurinos II, Cenotécnica II, Tecnologia de 

Materiais II, Técnicas de Desenho e Pintura II, Luminotécnica Le História do 

Traje e do Mobiliário I 

• No 3.º ano, Cenografia III, Figurinos III, Cenotécnica III, 

Luminotécnica II e História do Traje e do Mobiliário II 
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A Portaria 123/87 não viria a alterar o programa do 3.º ano do Curso de Realização 

Plástica do Espectáculo, mantendo as cadeiras já existentes. 

A Portaria 648/87 revogou parcialmente a já referida 512/86, definindo como habilitações 

preferenciais para o ingresso no Curso o 12.º ano de escolaridade, em qualquer área, (sublinhado 

nosso), mantendo nas provas de acesso a aptidão física, a voz, a imaginação, a improvisação e 

a cultura geral. 

Pela portaria 972/89, as disciplinas do 3.º ano do Curso de Realização Plástica do 

Espectáculo passaram a ser, além de Cenografia III, Figurinos III, Cenotécnica III, 

Luminotécnica II, História do Traje e do Mobiliário II, a História da Arte em Portugal. 

A Portaria n.º 1172/97 viria de novo a alterar os planos dos cursos, passando o Curso de 

Realização Plástica do Espectáculo a ter: 

• No 1.º ano, quatro cadeiras anuais mais ligadas à área dos figurinos, a 

Introdução à Cenografia, Introdução ao Figurino, Técnicas de Desenho e 

Pintura e Tecnologia de Materiais, todas com 4 a 8 horas semanais de aulas 

práticas. 

• No 2.º ano, História do Traje I, Cenografia, Figurinos e Cenotécnica, 

estas três com seis horas práticas semanais. 

• No 3.º ano, Realização plástica do Espectáculo (16 horas práticas) e 

História do Traje II. 

A portaria 413-E/98 autorizou a ESTC a conferir os graus de Bacharel e de Licenciado, 

nos Ramos de Estudos Teatrais e de Formação de Actores, no 1.º ciclo (3 anos), e Estudos 

Teatrais e Formação de Actores e Encenadores, no 2.º ciclo (2 anos). 

A portaria 992/99 aprovou o plano de estudos da ESTC, mas era omissa quanto aos 

Figurinos. 

A portaria 466-G/2000 manteve a possibilidade de a ESTC conferir os graus de Bacharel e 

de Licenciado, inclusive no Curso de Realização plástica do Espectáculo. 

A portaria 694/2001 regulamentou o 2.º ciclo do curso bietápico da ESTC, que ficou 

dividido em Estudos Teatrais, Formação de Actores e Encenadores, e Teatro e Educação. 

A portaria n.º 1088/2002 viria a aprovar o plano de estudos do curso bietápico de 

Realização Plástica do Espectáculo da ESTC, mantendo os três primeiros anos, que garantiam 

o grau de bacharel, com a mesma estrutura, e para os dois últimos anos, a nível licenciatura, 
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introduzindo, entre outras, as cadeiras de Teoria e Estética Teatral, Teoria e Prática da 

Encenação, e Produção e Montagem do Espectáculo Teatral. 

A Portaria n.º 163/2003 haveria de manter a estrutura do curso a nível bacharel, passando 

o 1.ºano do grau de licenciatura a ter uma cadeira semestral de Artes Visuais e Artes Cénicas, e 

o 2.º ano a ser constituído por um Projecto. 

A portaria 462/2003 aprovou o plano de estudos da ESTC, referindo apenas o Ramo de 

Teatro e de Educação, com uma cadeira de Cenografia, Figurinos e Caracterização. 

A portaria n.º 595/2005 desdobrou o curso bietápico de licenciatura em Teatro da ESTC 

em cinco opções, Actores, Design de Cena, Dramaturgia, Educação e Produção, opções essas 

mantidas quer no bacharelato, quer na licenciatura. Os planos de curso seriam fixados 

posteriormente. 

A portaria n.º 753/2005 viria a estabelecer os planos de curso, organizados por semestres. 

Na opção Design de Cena, a que interessa a este trabalho, as cadeiras eventualmente 

relacionadas com figurinos para o grau de bacharel (o grau de licenciado era obtido através de 

seminários de teatro e projectos) eram as seguintes: 

• 1.º Semestre: Tecnologia I, Desenho I e Teoria e História do Design de 

Cena I. 

• 2.º Semestre: Design de Cena I, Tecnologia II, Desenho II, História do 

Design de Cena II. 

• 3.º Semestre: Design de Cena II, Tecnologia III, Desenho III, História 

do Design de Cena III. 

• 4.º Semestre: Design de Cena III, Tecnologia IV, História do Design de 

Cena IV. 

• 5.º Semestre: Design de Cena IV, Tecnologia V 

• 6.º Semestre: Design de cena V. 

O que ressalta desta reorganização é a desaparição dos Figurinos e História do Traje, 

enquanto cadeiras autónomas. 

O despacho n.º 2333/2007 veio a adequar o curso às novas normas, passando a designar-se 

licenciatura em Teatro, nos ramos de Actores, Design de Cena, Dramaturgia e Produção. O 
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curso passou a ser de três anos e a estar organizado em unidades de crédito, sendo fixados 

para o ramo Design de Cena os seguintes: 

• Práticas Teatrais – 10 

• Tecnologias – 39 

• Design – 76 

• Histórias – 10 

• Teorias e Estéticas – 38 

• Produção – 2 

• Dramaturgia – 5 

• TOTAL – 180 

As cadeiras mais relacionadas com os figurinos passaram a ser: 

• 1.º Semestre: Tecnologia I (na qual se inclui a Tecnologia dos 

Figurinos), Desenho I, Teoria e História do Design de Cena I. 

• 2.º Semestre: Design de Cena I, Tecnologia II, Desenho II (no qual se 

inclui o Desenho Técnico de Figurinos), Teoria e História do Design de Cena 

II. 

• 3.º Semestre: Design de Cena II, Tecnologia III, Desenho III, Teoria e 

História do Design de Cena III. 

• 4.º Semestre: Design de Cena III, Tecnologia IV, Teoria e História do 

Design de Cena IV. 

• 4.º Semestre: Design de Cena III, Tecnologia IV, Teoria e História do 

Design de Cena IV. 

• 5.º Semestre: Design de Cena IV, Tecnologia V. 

• 6.º Semestre: Design de Cena V. 

Desta um tanto longa enumeração de diplomas legais ressaltam dois aspectos 

fundamentais. Em primeiro lugar, a proliferação de portarias, que foram alterando os cursos 

com um intervalo tão curto que dificilmente se poderia ter uma ideia concreta sobre o real 

resultado das opções que se pretendia avaliar e reformar. Em segundo lugar, que a reforma de 

1967, referida por Duarte Ivo Cruz, estava próxima do que tem vindo a procurar, em tempos 
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mais recentes, sendo que os critérios de admissão estavam melhor adaptados à formação que 

se pretende hoje implementar. 

Quanto a outras Escolas de Teatro, ou e ele ligadas, que tratam de figurinos, podem ser 

apontadas cinco. 

A Licenciatura em Teatro, Variante Produção e Design da Faculdade do Porto tem no 1.º 

semestre Introdução ao Figurino Desenho I e introdução à Cenografia; no 2.º semestre, 

Oficina de Figurino I, Desenho II História do Trajo I e Oficina de Cenografia I; no 3.º 

semestre Oficina de Figurino II, Desenho de Figurino I, Design de Figurino I e História do 

Trajo II; no 4.º semestre Oficina de Figurino III, Desenho de Figurino II e Indumentária 

Cénica I; no 5.º semestre Design de Figurino II, Oficina de Figurino IV, Adereços de Guarda-

Roupa I e Indumentária Cénica I; no 6.º semestre Oficina de Figurino V, Adereços de 

Guarda-Roupa II e Técnicas de Figurino Teatral. 

O curso cenografia da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, se bem que nos quatro 

primeiros semestres tenha Desenho I, II e III e IV, bem como Projecto e Oficina de 

Cenografia I, II, III e IV, só no 5.º semestre tem Figurinos I e Design de Adereços, a par de 

Projecto e Oficina de Cenografia V, e no 6.º semestre Figurinos II e Projecto e Oficina de 

Cenografia VI. 

No Curso de Teatro da Universidade de Évora não aprecem cadeiras directamente ligadas 

aos Figurinos; apenas na Optativas são consideradas a Maquilhagem e Caracterização, e 

Técnicas da Máscara; das restantes, poderão ser referidas as de Técnicas Cenográficas ou a 

História do Lugar Cénico. 

O Curso de Teatro da Escola Superior de Artes Decorativas tem apenas no 1.º ano 

Introdução ao Espaço Cénico e Espaço Cénico ou opção Livre, e no 3.º ano Encenação 

Avançada ou Opção Livre, o que pouco ou nada releva quanto aos figurinos. 

O Chapitô está ligado à arte circense; no 3.º ano são realizados estágios curriculares em 

companhias de teatro, de dança e de circo; em ateliers profissionais de adereços e guarda-

roupa; ou ainda em televisão ou outros organismo públicos ou privados. Não há, portanto, 

uma formação teórica. 
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5. Trabalho de Campo 

 
5.1 Análise das entrevistas dos figurinistas 

 Após uma série de capítulos em que se enunciaram alguns conceitos sobre desenho e 

figurino e se fez um brevíssimo historial de um período particularmente fecundo para o 

Teatro, e particularmente para a cenografia e os figurinos, procurou-se saber em que ponto se 

está quanto a essas duas vertentes do teatro, aqui e agora. 

Para tanto, foram elaborados dois conjuntos de perguntas, um destinado a figurinistas 

(entendendo-se como tal aqueles que fazem figurinos, já que o ensino, ou a formação, de figurinistas é 

recente no nosso País) e outro destinado a encenadores, de forma a tentar fazer um 

levantamento da situação actual, decerto limitado, por razões de tempo, de espaço, e da 

própria natureza do trabalho. 

O questionário apresentado a onze figurinistas, todos com obra conhecida não só no 

Teatro, como no Cinema, na Televisão, e até na Ópera e Bailado. 

As questões levantadas foram as seguintes: 

1.Qual a sua definição de figurino? 

2.Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

3.Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir esse 

papel, ou que uma formação diferente numa área afim (artes plásticas, por exemplo) é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

4.Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais os 

conhecimentos que considera essenciais: 

-Noção de espaço/volumetria 

-Importância da iluminação 

-Expressão corporal 

-Conforto e mobilidade 

-Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

-Ligação com o cenário e os adereços 

5.Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de cena 

como uma imposição ou como uma orientação? 
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6.Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

7.Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

8.Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, baixo, 

gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

9.Como surgiu (surgiram) a (s) oportunidade (s) de trabalhar como figurinista? 

 

 

Num quadro inserido no final deste capítulo, estão condensadas as repostas dos inquiridos, 

e o texto integral dessas respostas incluído em anexo a este trabalho. 

Apesar de todos terem trabalhado em figurinos, notam-se algumas diferenças, desde a 

formação de origem até à experiência pessoal, passando pela faixa etária. 

No grupo de mais de sessenta anos (cinco inquiridos) a formação de base é em pintura, por 

norma na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). A sua entrada para a área dos 

figurinos será tratada na resposta à última questão, mas pode desde já adiantar-se que foi, em 

regra, posterior à formatura. 

Na faixa dos cinquenta anos há dois inquiridos, dos quais um formado na Saint Martins 

School de Londres, precisamente em figurinos de cena, e outro com a formação no Instituto 

das Artes Decorativas (IADE), o que denota já uma certa orientação para as artes cénicas. 

O grupo dos quarenta anos é um tanto mais heteróclito. Há um com passagem pela 

ESBAL, sem finalização, seguida de formação essencialmente no estrangeiro; outro com 

formação no IADE, na área da Moda, que aliás constitui a sua ocupação principal; um terceiro 

no Conservatório Nacional, antecessor da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), na 

área de realização plástica do espectáculo, seguido de um curso de moda em Londres; e um 

quarto com formação na ESTC, que tem a particularidade de só fazer figurinos, normalmente 

para a televisão, sem incursões pela cenografia. 

De todos os inquiridos, cinco são, ou foram, professores na ESTC; um é professor na 

ESBAL; um lecciona noutra escola e só três não estão ligados ao ensino. 

Todos os inquiridos trabalharam ou trabalham na área dos figurinos, embora haja quem 

faça ou tenha feito também cenografia. Os formados na ESBAL continuaram a fazer carreira 
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paralelamente na área da pintura, e todos com obra conhecida e presenças em exposições, 

mas, como é norma no nosso País, nenhum vive exclusivamente da pintura. 

Algo diferente sucede com o inquirido cuja profissão é a Moda, que a sua ocupação 

dominante, e que, em troca de impressões além da entrevista, disse que muitas vezes é 

chamado mais pelo peso do nome que tem na Moda, que actua como chamariz. Diga-se, de 

passagem, que o mesmo sucede a nível internacional, quando grandes costureiros são 

chamados a elaborar figurinos, principalmente para o Cinema, facto que passa a constar como 

destaque no cartaz do espectáculo; exemplo máximo disso é o filme “O diabo veste Prada”. 

As ligações dos inquiridos ao Teatro, bem como ao Cinema, à Televisão, e mesmo ao 

Bailado e à Ópera, são de índole diferenciada, mas nenhum se dedica exclusivamente ao 

Teatro, combinando essa actividade com o ensino, a Televisão e o Cinema, a pintura e áreas 

afins. 

Postas estas notas sobre o universo dos inquiridos, passamos à análise das respostas ao 

questionário acima transcrito 

 

 

1- Qual a sua definição de figurino? 

Dos onze inquiridos, oito associaram directamente o conceito de figurino à composição do 

personagem (num caso, é mesmo dito que é a imagem que serve o personagem), um associou 

a definição ao texto do autor e dois definiram mais prosaicamente como roupa a envergar pelo 

personagem (ou bailarino, ou performer). 

Perpassa, de modo geral, a estreita ligação como outros aspectos, como a cenografia, a 

maquilhagem, os cabelos ou os adereços. Ou seja, o figurino não surge como um acto de 

criação isolado, mas antes como uma coordenação com outras áreas do espectáculo. 

Nalguns casos o figurino é referido como a obra acabada, e noutros como a sua expressão 

gráfica, ou seja, o desenho; mas, neste caso, é considerado como mais do que uma mera 

ilustração, e como tal diferente das artes plásticas e do design de moda. 

 

 

2. - Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 
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Enquanto a pergunta anterior teve respostas praticamente consensuais, nesta houve 

posições opostas. Dos onze inquiridos, três responderam ser independente e oito não ser 

independente, havendo uma resposta em que se considerava as actividades como 

complementares. 

No desenvolvimento das respostas, estas posições aparentemente radicais aparecem 

morigeradas pelo reconhecimento da necessidade de cooperação ou colaboração, entre 

figurinista, cenógrafos e encenadores; aliás, sete dos inquiridos referem explicitamente a 

necessidade de colaboração ou complementaridade. 

O que se pode inferir desta disparidade é que a resposta, ou seja, o conceito, depende da 

experiência pessoal de cada inquirido. Não tanto da idade, nem mesmo da formação, mas do 

tipo de trabalho que o inquirido costuma fazer. Existe mais independência em quem faz teatro 

e menos em quem faz Televisão, em que a pressão da produção é determinante. 

 

 

3 - Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir esse 

papel, ou que uma formação diferente numa área afim (artes plásticas, por exemplo) é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Antes de passar à análise das respostas, convém ter presente que o ensino na área dos 

figurinos é recente no nosso país. Aliás, uma dos inquiridos diz taxativamente que não teve, 

nem havia, formação em figurinos. 

Em nenhuma das respostas a formação específica em figurinos é considerada indispensável 

ou obrigatória, embora dois inquiridos considerem que uma formação específica é importante, 

ou que ajuda. Em três nem é claramente dada resposta à questão da necessidade da formação. 

No desenvolvimento das respostas é consensual que criadores oriundos de outras áreas 

podem exercer a função de figurinista, com especial destaque para os estilistas. Mas seis 

inquiridos consideram haver grande diferença entre o figurinista e o estilista. Duas dessas 

respostas merecem especial atenção: numa, é dito que o estilista só se torna necessário quando 

há que recriar uma época; noutra, é realçado que o estilista cria uma moda, e o figurinista cria 

um personagem. 

Em quase todas as respostas perpassa a ideia da necessidade da ligação ao Teatro, ao 

estudo, à experiência e à investigação, para a qual a formação é essencial. Entenda-se que se 
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trata da formação genérica, dos conceitos e dos métodos, que poderiam ser empregues 

noutras áreas. As noções de estética, por exemplo, são expressamente referidas. 

Relembrando o anteriormente dito quanto à inexistência de formação, fica a ideia que 

todos fizeram o exame dos seus percursos, de forma acrítica, e não projectiva. 

 

 

4 -Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais os 

conhecimentos que considera essenciais: 

-Noção de espaço/volumetria 

-Importância da iluminação 

-Expressão corporal 

-Conforto e mobilidade 

-Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

-Ligação com o cenário e os adereços 

Seis dos inquirid os responderam que todos esses conhecimentos eram essenciais, sem 

acentuar especialmente nenhum deles; num caso é referido que todos os elementos são 

indissociáveis. 

Dois acrescentam a iluminação, como elemento de definição do espaço, e um refere que 

são as circunstâncias que irão definir quais das áreas apontadas serão primordiais. 

Um aponta a expressão corporal e os adereços. Também é referido que, para a Dança, a 

expressão corporal é muito importante. 

Outro inquirido refere como importantes as características dos materiais e a necessidade de 

conforto e mobilidade. 

Também num caso é feita a sugestão de alteração da divisão “tecidos e não tecidos” para 

“tecidos e outros materiais”. 

Em duas respostas é salientada a necessidade da colaboração ou trabalho de grupo. 

Em suma, é consensual a importância de todos os conhecimentos referidos, acrescentando-

se a iluminação, as circunstâncias e o trabalho de grupo. 

5 - Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de cena 

como uma imposição ou como uma orientação? 
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A esta questão, as respostas dos inquiridos podem considerar-se unânimes: todos recusam 

o conceito de imposição, embora depois haja variações sobre o que entendem por orientação. 

Apenas um inquirido disse que, num teatro tradicional, pode ser uma imposição (não é o caso 

do teatro que faz, em que prevalece a pesquisa colectiva). 

Três dos inquiridos referiram que a escolha do figurinista é já uma orientação, uma vez que 

o encenador/director, quando escolhe alguém com quem vai colaborar, é porque já o conhece 

e às suas características. 

A necessidade de colaboração é referida por quatro dos inquiridos, referindo ainda um 

deles que essa colaboração passa pela apresentação de alternativas. 

 

 

6 - Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Apenas três inquiridos consideraram ideal a concentração das duas funções numa só 

pessoa, embora um deles refira as boas recordações de uma “cumplicidade plástica” 

Outro inquirido considera que não há resposta absoluta, podendo portanto se uma ou 

outra coisa, não sendo imperioso que um objectivo único obrigue a unicidade de estilos. 

Prevalece o conceito de equipa nas restantes respostas, mas com variantes na forma de 

coordenação. 

Dois destes inquiridos referem mesmo a necessidade de um chefe de equipa, ou 

coordenador, e todos mencionaram a coesão da equipa como indispensável 

Dois dos inquiridos mencionaram que a Televisão tem os seus ritmos próprios e as suas 

equipas, sendo que nestas a coesão tende a perder-se. 

 

 

7 - Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Dos inquiridos, nove responderam que não compunha, por si só, o personagem, sendo 

duas delas contundentes: “nunca” e “claro que não”. 

Uma resposta refere que o figurino é algo criado com determinantes. 

Apenas um, ligado à Moda, respondeu afirmativamente, salientando que também pode 

haver personagem sem figurino. 
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Da maioria que respondeu negativamente, todos referiram a complexidade do personagem, 

de que o figurino é apenas uma parte; três referiram a necessidade doa actor dentro do 

figurino, outros três vários outros elementos, como a maquilhagem e os cabelos. 

Um inquirido disse o figurino só defini o personagem se o actor se limitar a estar presente. 

Pode considerar-se consensual que o figurino ajuda a compor o personagem, mas não o 

define por si só. 

 

 

8 - Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, baixo, 

gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

As respostas a esta pergunta podem considerar-se todas no mesmo sentido, com variantes 

entre o “não se pode fugir” e o “absolutamente determinante”. A jusante desta constatação, as 

opiniões variam entre “ter de fazer o figurino a partir do corpo do actor”, “ser 

condicionante”, ou a necessidade de ocultar, realçar ou valorizar características do actor.  

Numa das respostas, é referida a importância da morfologia do actor logo na escolha feita 

pelo encenador, enquanto outro inquirido refere que, embora tendo sempre a importância que 

tem, por vezes não se sabe quem é o actor. 

 

 

9 - Como surgiu (surgiram) a (s) oportunidade (s) de trabalhar como figurinista? 

Das respostas a esta questão ressalta uma nítida diferença de gerações. 

Enquanto nos mais antigos prevalecem as ligações pessoais e afinidades artísticas, nos mais 

recentes transparece mais a formação de base em áreas específicas das artes cénicas. 

Seis inquiridos referem especificamente terem respondido a convite de encenadores. 

Destes, três iniciaram-se em cenografia, passando depois a fazer também figurinos. 

Um refere a formação no IADE, trabalho como assistente em telenovelas e posterior 

convite para fazer figurinos. 

Outro ter feito Design de Moda e realização Plástica do Espectáculo, para depois entrar 

nos figurinos por relações familiares e afinidade artística 

Outro ainda que já fazia cenografia, quando foi convidado a fazer figurinos. 
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Finalmente, dois fizeram formação mais específica, sendo um na ESTC e outro em Inglaterra, 

tendo entrado para a área de figurinos em virtude desta sua formação. 
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5.2 Análise das entrevistas dos encenadores 
 

 

As questões postas aos encenadores eram apenas três, e o universo foi de seis inquiridos, 

contra onze figurinistas. 

 

 

1.ª Pergunta: Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de 

cenários e figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos 

cenógrafos/figurinistas, ou outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os 

critérios que prevalecem? 

-Afinidades estéticas? 

-Experiência e ligações pessoais? 

- Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

-Exploração de novas vias? 

-Outras. 

Das respostas à primeira pergunta transparece como que uma separação entre gerações, 

porque, embora em todas as respostas seja referido o trabalho de equipa, existem nuances. 

As respostas indicam que, de um modo geral, a cenografia e os figurinos são elaborados a 

partir do texto, mas num dos casos é dito que “decidimos partir do zero, sem fazer textos, 

sem fazer figurinos, sem ter figurinistas, sem ter cenógrafos”. 

Nos mais novos, é dado mais ênfase ao colectivo e à busca de soluções através do 

empenhamento de uma equipa em que estão representadas todas as valências. Nos mais 

velhos, a concepção global do espaço cénico é feita desde o início pelo encenador, que depois 

recorre eventualmente a cenógrafos e figurinistas para a execução da ideia original. Num dos 

casos, o próprio encenador é também autor dos textos e normalmente criador da cenografia. 

Quanto à escolha de cenógrafos e figurinistas, pode ser considerada como regra a selecção 

por afinidade estética e pelo conhecimento de trabalhos anteriores. O género de teatro 

praticado tem naturalmente muito peso nessa escolha. 

A exploração de novas vias aparece como algo marginal, constando mesmo numa resposta 

que “a exploração de novas vias não é nada interessante”. 
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2.ª Pergunta: Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do 

colaborador (figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse 

caso, de que modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

Quanto à segunda pergunta, a regra geral é admitir a influência do cenógrafo ou figurinista, 

pois todos os inquiridos referem a necessidade, ou o hábito, de trabalho de grupo. 

Do grupo dos mais velhos, um considera que as colaborações fazem mais sentido no início 

da carreira do encenador, pois com o tempo a cenografia vai sendo definida de início, embora 

para os figurinos recorra normalmente a outras pessoas, mesmo de fora. Outro, pelo 

contrário, responde que escolhe o cenógrafo precisamente para influir, ajudando a desenvolver 

e concretizar a ideia inicial. O terceiro respondeu que costuma aceitar as sugestões na fase 

inicial, mas à medida que as decisões são tomadas não gosta de fazer alterações; por outro 

lado, embora procure a opinião dos actores, rejeita questões baseadas no gosto pessoal, 

prevalecendo o conceito do espectáculo. 

No grupo dos mais novos prevalece a influência dos vários colaboradores, não só 

cenógrafos e figurinistas, até porque o método de trabalho é por aproximações sucessivas, em 

que cada um traz o seu contributo. 

 

 

3.ª Pergunta: Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas 

realizações? Nesse caso, de que modo? 

-Como uma mais-valia, em geral 

-Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

Outras razões (imposição, por exemplo). 

Nas respostas a esta pergunta não se nota a separação por idades (que, no fundo, reflectem 

escolas). A maioria aceita os outsiders, mas de maneira diversa. 
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Dos mais novos, dois consideram enriquecedor a colaboração de gente de outras áreas, 

havendo mesmo um que refere ser “necessária uma transversalidade entre o teatro e outras 

áreas”, e outro refere que se torna necessário que os outsiders estejam presentes em todo o 

processo criativo. 

Mas o terceiro desta faixa etária respondeu ter más recordações dos outsiders, pelo que este, 

a existir, deve passar a estar dentro do teatro e dentro da equipa; assim o outsider deixa de o 

ser, passando a integrar o colectivo. 

Nos mais velhos, um referiu ter trabalhado com pintores e escultores, e disse mesmo 

procurar que, para além do espectáculo, cada componente tenha um valor estético em si 

mesmo. 

Outro admitiu a presença de outsiders como uma mais-valia, e referiu mesmo o caso de um 

carpinteiro que considera fantástico. 

O terceiro respondeu que “quando um escultor, um estilista ou um pintor são necessários 

para um espectáculo, não são outsiders”, uma vez que passam a fazer parte do conjunto. 
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5.3 Análise dos desenhos dos figurinistas entrevistados 
 
 
   Por diversas limitações, das quais se destacam as de tempo e de espaço, não foi possível 
reunir todos os trabalhos, ainda que só os mais relevantes, dos criativos ligados aos figurinos, 
que responderam ao questionário proposto. 
   Consequentemente, não se tornou possível proceder a uma análise com a abrangência que o 
tema merece. 
   Contudo, julgamos possível, se não classificar, pelo menos tipificar os desenhos mais 
usados, diríamos mesmo mais representativos, dos criativos entrevistados. 
Assim, podemos considerar quatro formas de expressão: 

• O desenho realista, rico em pormenores, e que deixa pouco espaço a quem vai 
executar o projecto; é o caso de Helena Reis, com técnica mais clássica, ou de Rafaela 
Mapril, que recorre às novas tecnologias, utilizando o computador, por exemplo para 
inserir os padrões que pretende usar; 

• O desenho gestual, usado por Filipe Abreu e por Miguel Sá Fernandes; 
• O desenho linear, típico de Mariana Sá Nogueira e por Teresa Alves; 
• O desenho mancha, característico de José António Tenente. 

   Se no primeiro caso são deixadas poucas dúvidas ao executante do figurino, nos outros três 
torna-se necessário um maior acompanhamento do figurinista na execução, uma vez que as 
ideias estão, em certos casos, apenas esboçadas. 
   Conforme foi referido no capítulo em que foi abordado o desenho do corpo humano, o 
estudo das proporções constitui a base do desenho de figurinos. Segundo Ángel Fernandez e 
Gabriel Martin Roig123

   Para além desta orientação (que está, de certo modo, em oposição ao desenho realista), 
outros factores que não se podem descurar são: 

, “o desenho do corpo humano pouco tem a ver com os desenhos das 
colecções criativas, mas deve ajudar-nos a conhecer as possibilidades e as restrições no quadro 
em que se desenvolvem as criações”. 

• O suporte com que se trabalha, uma vez que existem vários tipos de papel, podendo, 
por exemplo, ser ou não texturados; 

• A escolha das tintas com que se trabalha, tendo em atenção o efeito pretendido; 
• O recurso às novas tecnologias, cada vez mais presentes na criação gráfica, fenómeno 

a que a criação de figurinos não pode ficar alheia; 
• O objectivo do desenho, ou seja, o tipo de espectáculo para que se destina, seja ele 

Teatro, Ópera ou Ballet, etc. O que condiciona grandemente a criação de figurinos, 
pela especificidade de cada forma de expressão; 

• A formação de base de cada figurinista, pois estará sempre presente na sua forma de 
expressão; é, por assim dizer, a sua escola. 

   Analisando com mais pormenor cada um dos criativos entrevistados através dos trabalhos 
recolhidos, podemos chegar a algumas conclusões. 
   Primeiro, que qualquer que seja a sua formação do figurinista, tem de haver sempre uma 
adaptação ao trabalho proposto, sendo paradigmático que os cânones deixam de ser rígidos, 
em favor de uma adaptação ao corpo específico do actor. 

                                                 
123 Design para designers de Moda, pág. 32 
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Helena Reis 
   Tem um registo naturalista, quase fotográfico, onde tudo é visível, desde os botões às casas, 
pregas, nervuras, laços, lantejoulas. É quase um desenho diagramático, não deixando margem 
para dúvidas à terceira pessoa que é o executante (mestra ou costureira). 
   Usa papel texturado, valorizando o desenho (uma mais valia), simulando de certo modo a 
textura ou a padronagem dos tecidos. Usa também a técnica mista., recorrendo a tintas 
metálicas, prateadas ou douradas, ou mesmo a aplicação de lantejoulas. 
   Os rostos são verdadeiros retratos, facilitando a identificação do actor e a expressão facial e 
corporal ajudam a definir o personagem. 
   O seu modo de expressão revela a sua formação de base em Pintura, bem como uma época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Reis - Hamlet 
Formato A2, técnica mista s/papel 
Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                Helena Reis - Hamlet 
                                Formato A2, técnica mista                  
                s/papel  Fotografia do original 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                        Helena Reis - Hamlet 
                                        Formato A2, técnica mista                  
                      s/papel  Fotografia do    
                 original   

  
Helena Reis – Guerras do Alecrim 
e Manjerona   
Formato A2, técnica mista s/papel 
Fotografia do original 
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Rafaela Mapril 
   Tem um desenho, a caneta digitalizado, trabalhado em computador, onde é colocado o 
padrão do tecido, dando origem a uma visualização mais fotográfica. 
   É um desenho de pormenor, facilitando a tarefa de quem o vai executar. 
Normalmente junta também ao desenho amostras de tecido e anotações no sentido de dar 
mais ênfase ao que pretende representar, evitando interpretações incorrectas ou confusões. 
   Tendo-se formado no Conservatório, em Representação Plástica do Espectáculo, o seu 
modo de expressão representa uma abordagem mais directa, voltada para a realização prática, 
e o recurso ao computador é marca de outra geração. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rafaela Mapril 
Figurinos para a peça, Picasso e Einstein - 2007 
Formato A4,Fotografia do original 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                  Rafaela Mapril 
                  Figurinos para a peça, Picasso e Einstein –                                    
    2007 Formato A4,Fotografia do original 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafaela Mapril 
Figurinos para a peça, Picasso e Einstein - 2004 
Formato A4,Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Rafaela Mapril 
                   Figurinos para a peça, Picasso e Einstein –   
     2004 Formato A4,Fotografia do original 
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Luis Filipe Abreu 
   Tem uma linha de expressão gestual e solta, vincadamente plástica, de grande valor estético, 
denotando a sua formação em Pintura. 
   Consequentemente, é um desenho pouco explícito, em termos da linguagem dos figurinos, e 
que exige uma presença do figurinista junto do executante (costureira ou mestra), de modo a 
traduzir a expressão plástica em orientações concretas, ou mesmo a necessidade de um 
desenho técnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formato A2, técnica mista 
Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Formato A2, técnica mista 
                                          Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato A2, técnica mista 
Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Formato A2, técnica mista 
                                       Fotografia do original 
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Miguel Sá Fernandes 
   Tem um desenho gestual, com figuras estáticas, como que compondo uma pose. 
No caso da peça A Família Adams, as figuras são algo sinistras, o que é natural, e os desenhos 
não têm cor, com uma expressão facial bem marcada, compondo já o personagem, e dando 
indicações de como deverá ser feita a maquilhagem. 
   A sua formação na St. Martins School revela-se na orientação prática, imediata, como 
figurino é concebido, denotando a preocupação com a parte técnica e com o modo como o 
figurino será executado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurinos para a peça,  
Picasso e Einstein - 2004 
Formato A3,Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                     Figurinos para a peça,  
                                     Picasso e Einstein – 2004       

                                Formato A3, Fotografia do 
original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurinos para a peça,  
Picasso e Einstein - 2004 
Formato A3,Fotografia do original 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figurinos para a peça,  
                                    Picasso e Einstein - 2004 
                                    Formato A3,Fotografia do          
                                    original 
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Mariana Sá Nogueira 
   Tem uma expressão linear, com alguns apontamentos de mancha. 
É um desenho que não pretende mostrar o todo, ma apenas partes do figurino, como os 
pormenores que pretende realçar, e tem na sua expressão algo de surreal. 
   Para o executante é algo de difícil de fazer, pois o desenho sugere mas não é explícito. 
Porém conhecendo a forma de trabalhar desta criativa, compreende-se que essas lacunas vão 
sendo preenchidas por aproximações sucessivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Sá Nogueira 
Formato A4,Fotografia do  
original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Mariana Sá Nogueira 
                                 Formato A4,Fotografia do           
                                 original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Sá Nogueira 
Formato A4,Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Mariana Sá Nogueira 
                          Formato A4,Fotografia do original 
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Teresa Alves 
   Tem uma abordagem muito diferente nas suas criações, já que trabalha essencialmente em 
telenovelas, em que a pressão constante não deixa tempo para a elaboração de raiz dos 
figurinos. 
   Assim, recorre a esboços e a recortes de revistas, de forma a ajudar a definir o personagem, 
uma vez que é mais normal a escolha de vestuário já existente do que a sua criação de 
princípio. 
   Embora haja quem conteste o método, não o considerando suficientemente criativo, é o 
mais corrente na produção de Cinema e TV, excepto nos casos de peças históricas, fantásticas 
ou de colaboração com outros criadores, nomeadamente de Moda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Alves 
Telenovela, Coração Malandro 
Formato A4,Fotografia do original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teresa Alves 
Telenovela, Coração Malandro 
Formato A4,Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Alves 
Telenovela, Coração Malandro 
Formato A4,Fotografia do original 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Alves 
Telenovela, Coração Malandro 
Formato A4,Fotografia do original 
 



87 
 

José António Tenente 
   Tem um desenho criado essencialmente à base da mancha. Os figurinos aqui apresentados 
destinavam-se ao Ballet Gulbenkian, o que transparece no movimento que os caracterizam. 
   Os corpos dos bailarinos mostram bem esse movimento, pela vitalidade e ginástica das suas 
posições. A sua formação foi na área de Moda, onde exerce a sua principal actividade. No 
entanto, nos seus figurinos nota-se a preocupação em representar os bailarinos tal como são, e 
não como figuras abstractas e estilizadas, como se faz para uma colecção de Moda 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José António Tenente 
Figurinos para o Ballet Gulbenkian  
Carvão s/papel, Formato A4 
Fotografia do original 
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Conclusão 
 

 

A breve incursão feita pela História do Teatro mostra bem a importância do Desenho no 

desenvolvimento desta Arte, não só na concepção dos espaços, como dos cenários e 

naturalmente dos figurinos. 

Essa importância é bem ilustrada pela presença de arquitectos, de pintores e, mais 

modernamente, de criadores de Moda, na elaboração dos espaços cénicos, de cenários e de 

figurinos, em que todos recorrem ao Desenho para expressar as suas concepções. Mas, como 

que decorrendo dessa actividade, esses desenhos acabam por tornar-se eles mesmos obras de 

arte, recolhidos e estudados como tal, como foi feito ao longo deste trabalho. 

Se a forma de expressão foi variando ao longo dos tempos, ao sabor das correntes estéticas 

e da busca de novas vias que é o imperativo de toda a actividade criativa, o recurso à expressão 

plástica foi uma constante, felizmente recolhida, não com o cuidado reservado aos textos 

dramáticos, mas suficiente para fazer o seu acompanhamento. 

Do traje estereotipado da Commedia dell'Arte à plena liberdade dos nossos dias, a evolução 

do figurino (como do espaço cénico e do cenário) houve um caminho cheio de influências 

recíprocas com a História, com a Literatura, com culturas locais e, mais modernamente, com a 

Moda. 

Do estudo do ensino do Teatro em Portugal pode concluir-se que a importância dada aos 

cenários e figurinos tem vindo a crescer. A simples enumeração dos diplomas legais que têm 

vindo a regulamentar o ensino no Conservatório, agora Escola Superior de Teatro e Cinema, 

aliada ao diferente ordenamento das cadeiras relacionadas com Figurinos, dá uma ideia das 

flutuações de conceitos que marcaram os últimos anos. 

Tais flutuações, se por um lado podem reflectir a maior ou menor importância, ou maior 

ou menos autonomia, que vêm sendo dadas aos Figurinos, por outro lado reflectem as duas 

questões postas no objectivo deste trabalho: o que é um figurinista, e como se faz um 

figurinista. 

Para melhor responder a estas questões, foram feitas entrevistas a alguns encenadores e 

figurinistas reconhecidos.  
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Nas questões postas aos encenadores, quanto ao modo de escolha do figurinista, é 

consensual ser feita por afinidade estética e pelo conhecimento de trabalhos anteriores; nos 

mais antigos, as definições recaem mais no encenador, e nos mais novos privilegia-se o 

trabalho de equipa. De qualquer forma, todos referem o trabalho de equipa, e todos aceitam, 

em grau variado, a presença de outsiders, como pintores ou escultores. Nenhum deles se referiu 

à formação de base do figurinista, o que é sintomático. 

Nas questões postas aos figurinistas, tem especial importância a sua formação de base e o 

modo como se envolverem nos figurinos. 

Os mais antigos dos inquiridos formaram-se em pintura na ESBAL, e começaram a 

trabalhar em figurinos por convite de encenadores e por afinidade artística, tendo alguns deles 

feito também cenários. 

Numa faixa intermédia, registou-se uma formação na St. Martins School, de Londres, e 

uma no IADE, ou seja, uma orientação para artes cénicas. 

Nos mais novos registaram-se formação no Conservatório ou ESTC, IADE (área de 

Moda), frequência da ESBAL e graduações no estrangeiro e em Moda. 

Daqui se pode inferir que a formação de base dos nossos figurinistas na área do Teatro é 

minoritária entre os criativos entrevistados. Primeiro, por inexistente, nos tempos mais 

recuados; segundo, por insuficiente, o que levou à procura de formação noutros cursos ou no 

estrangeiro; terceiro, o recurso à formação em Moda foi, nalguns casos, uma forma de 

aproximação. 

Como regra para a formação de base, o Desenho e/ou a Pintura nem sempre tem sido 

considerados nas condições de acesso aos cursos, mas, em nossa opinião, não poderá estar 

ausente na formação de figurinistas. 

Em conclusão, na Escola Superior de Teatro e Cinema, como noutra Escola ou Instituto 

onde se pretenda leccionar nesta área, a formação de base em Figurinos é um imperativo, 

nomeadamente nos seus aspectos técnicos, (como se executa) de forma a evitar as flutuações 

curriculares e responder à necessidade de colocação ao serviço do Teatro (como do Cinema 

ou de outros espectáculos) de profissionais habilitados a responder aos desafios que a 

criatividade necessária à montagem de um espectáculo exige. 
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Anexos I- Dados pessoais dos figurinistas  

 
 

 
 
 
 

  
Formação académica 

 
Percurso 
profissional 

 
Idade 

António 
Casimiro 

Formação em Pintura na ESBAL Pintor, cenógrafo, figurinista, 
professor 

 
74 

António 
Lagarto 

Formação em Escultura na ESBAL, Formado em Londres pelo 
Royal College of Art e St. Martin’s School of Art, 

Pintor, cenógrafo, figurinista, 
professor 

 
60 
 

Helena 
Reis 

Formação em Pintura na ESBAL Pintora, cenógrafa, figurinista, 
professora 

 
63 
 

José 
António 
Tenente 

Formação em Design de Moda no IADE Designer moda  
42 

José Costa 
Reis 

Formação em Pintura na ESBAL Pintor, cenógrafo, figurinista, 
decorador 

 
64 

Luis Filipe 
Abreu 

Formação em Pintura na ESBAL.  Pintor, cenógrafo, figurinista, 
ilustrador, designer de notas e 
medalhas  

 
73 

Mariana Sá 
Nogueira 

Formação Moda, realização Plástica do Espectáculo na ESTC  Figurinista, professora  
40 

Miguel Sá 
Fernandes 

Formado em Londres pelo Royal College of Art e St. Martin’s 
School of Art, 

Pintor, cenógrafa, figurinista, 
professor 

 
50 

Rafaela 
Mapril 

Formação em Realização Plástica de Espectáculo na ESTC Figurinista  
41 

Teresa 
Alves 

Formação em Design de Moda no IADE Figurinista  
52 

Vera Castro Formação Pintura na ESBAL Pintora, cenógrafa, figurinista, 
professora 
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Entrevistas dos figurinistas 

______________________________________________________ 

António Casimiro 
 

Entrevista concedida no dia 15 de Maio de 2008, no Museu do Teatro 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

A definição de um figurino? Normalmente é a estilização, ou aquilo que responde ao texto do 

autor... ao envolvimento cénico...à caracterização do personagem que o autor define no seu 

texto, ou aquilo que o encenador conjuntamente com o figurinista, decidem baseados no 

texto. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Eu posso considerar como independente; acho que deve ser independente, mas em muitos 

dos casos é uma extensão da cenografia, é uma extensão do encenador, ou uma extensão do 

autor. Mas são sempre coisas independentes, são itens de cada profissão. 

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Não. Um figurinista tem que estar muito envolvido... um figurinista teatral tem que estar 

muito imbuído no espírito de teatro. Não quero dizer com isto que não haja estilistas com 

capacidade para fazer figurinos para teatro, assim como há figurinistas teatrais com capacidade 

para ser estilistas, e há vários casos, o Gico, por exemplo, que foi um grande figurinista que 

existiu, e que era filho de um grande autor de teatro, que era o Luís Galhardo, ele chamava-

se... não sei se Gustavo se Guilherme... ele era militar, era oficial do Exército. 
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4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

É quase tudo o que está aí, mas por ordem... Primeiro, saber desenhar; começa por aí. Depois, 

conforto e mobilidade é fundamental, porque um actor... bom, se for necessário ele ter pouca 

mobilidade, se o texto diz que ele tem pouca mobilidade, tudo bem; mas normalmente... para 

já acho que um actor tem que se sentir bem com o figurino que tem em cima. Não é por ser 

esquisito dizer que não quer cor-de-rosa, não gosto de cor-de-rosa ou não gosto de azul, para 

mim cor-de-rosa é que é bonito. Não é isso; mas ele tem que se sentir bem, temos que dar 

uma certa... mobilidade ao caso. Portanto, a expressão corporal é fundamental. A ligação com 

o cenário também, porque se o cenário for todo verde (às vezes pode pedir isso), se ele estiver 

vestido de verde e as paredes forem verdes e os sofás forem verdes, quando ele se senta, ele 

desaparece. Portanto, a cor tem muita importância, até por causa da expressão que tem. Uma 

coisa triste normalmente vai-se para os cinzentos ou para os castanhos, para as cores tristes, 

para as cores mortas, e uma coisa alegre para as cores vivas. É muito relativo 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Como uma orientação, sem dúvida. Se ele vier com imposições, eu vou-me embora e venha 

outro. Mas como orientação acho que é extremamente necessário, com certeza. 
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6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Com uma equipa. Coordenada por uma pessoa, tem que haver uma mestra, um mestre. Há 

grandes mestres e grandes mestras. E depois tem de ser essa equipe. Agora, não se pode 

distribuir os fatos de um espectáculo por diversos ateliês; isso é um erro grave. 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Um figurino, só, em si, não. Ajuda a compor a personagem. Mas por si só não. O figurino... 

por exemplo, o Marcel Marceau compõe-se só com o figurino, portanto... mas depois o 

personagem está lá, é ele. Porque uma pessoa vestida com o figurino do Marcel Marceau não é 

o Marcel Marceau. Depois, também, em vez de ser um figurino é fato de Carnaval. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

É muito importante, porque às vezes, se for alto, às vezes é preciso fazê-lo mais baixo, 

enquanto, se é baixo, é preciso fazê-lo mais alto. A morfologia é muito importante. Mas a 

morfologia já vem da parte do encenador, também; quando escolhe o actor para determinada 

peça, a parte morfológica já vem mais ou menos definida. Evidentemente que depois o 

figurino também tem a ver com o caso. 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Como surgiu? Surgiu da mesma maneira como entrei para o teatro. Convidaram-me e comecei 

a trabalhar mais em cenários, mas de vez em quando pediam-me para fazer figurinos. Como 

figurinista exclusivamente, também só tive um ou dos casos, quando não havia cenários, até 

por acaso... mas trabalhava... por vezes fazia os cenários e os figurinos, aconteceu isso com o 

João Lourenço em alguns espectáculos que eu fiz, A Boa Pessoa de Se Shuam e mais dois ou 

três espectáculos que lá fiz, que o João preferiu que houvesse uma coordenação... uma 
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combinação muito grande entre o figurinista... entre o cenário e o figurino. E com o Manoel 

de Oliveira também. 

 

 

10. Quando tomou mais a opção de cenografia, foi por se sentir mais à vontade ou 

por uma questão de gosto? 

A minha carreira foi mais como... tem sido, porque ainda não acabou! (risos) Não sou velho, 

sou antigo. Não... eu comecei, digamos, como cenarista, como cenógrafo e gosto mais dos 

espaços. Mas também me dá muito gozo desenhar roupa, desenhar figurinos, etc. Mas não há 

dúvida nenhuma, reconheço, modéstia à parte, que sou... que tenho mais capacidade para fazer 

cenários do que para fazer figurinos, embora tenha feito figurinos para bailados, etc., e para os 

filmes de Manoel de Oliveira e para outros espectáculos, que também gostei muito de 

trabalhar... e gosto muito de trabalhar em figurinos. Mas estou muito mais à vontade a 

trabalhar em cenografia. É um campo que para mim mais... se pode desenvolver mais, etc., 

com menos limitações. 

 

 

11. Na sua opinião porque é que acha que há umas quantas escolas de Moda e 

com cadeiras específicas viradas mesmo para a Moda, com a Modelagem, a 

Costura, a Tecnologia, e não se vê que se passa o mesmo numa escola de 

Teatro? Porque é que o Teatro ficou um bocado para trás em relação às 

cadeiras que não têm ficado na Moda? 

Mas isso é um fenómeno da... Criou-se a indústria da Moda. A indústria da Moda tem muita 

força, sobretudo... Já começou com o após guerra de 1914-1918, e depois do após guerra de 

1939-45 veio com uma força enorme. Nomes, grandes nomes franceses, sobretudo, na Moda. 

E começou a espalhar-se  
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António Lagarto 
 

Entrevista concedida no dia 21 de Outubro de 2008 na ESTC  

 
 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Um figurino é um conjunto de elementos a serem vestidos pelo actor, ou pelo bailarino, ou 

pelo cantor, de modo a definir um personagem, com uma implicação essencialmente… a 

integração no todo de uma encenação. Vamos falar em encenação e não em bailado-

encenação. Pode ser de teatro ou ópera, porque a nível de bailado é bastante diferente, porque 

há códigos muito rígidos, definidos conforme seja ballet clássico ou ballet contemporâneo, e 

mesmo no ballet contemporâneo também as correntes não têm a mesma incidência que… o 

movimento não é exactamente a mesma coisa que uma encenação, porque uma encenação 

está muito ligada a um texto, a ópera também. O definir desse personagem, como é que ele vai 

ocupar o espaço, e como é que ele vai definir através desse figurino, também o seu próprio 

espaço, e como é que nós fazemos a leitura… que eu diria dramática, no sentido que nós hoje 

em dia em dramaturgia que é … todas as implicações daquele personagem no discurso, no 

sentido em que o teatro ou a ópera são um discurso. No teatro, numa encenação um discurso 

é o discurso… em geral renovado, mais do que na ópera, mas que hoje na ópera tende a ser 

também um discurso renovado. Isto para fugir aquele conceito que por vezes as pessoas têm, 

de o trajo ou o figurino como tentando reconstituir uma época histórica, de algum modo, 

porque eu acho que as próprias reconstruções históricas dependem dos momentos históricos 

em que nós nos integramos; acho que uma reconstituição histórica feita hoje é diferente de 

uma reconstituição histórica feita há vinte anos e há quarenta anos. Acho que há sempre 

olhares diferentes sobre a própria História, e que vão influenciando. Que esse carácter 

histórico, entre aspas, seja importante, possa ter uma relevância no figurino, mas não no 

sentido puro de uma ilustração, só. Tem que ir muito mais longe que essa ilustração, tem que 

ter um conceito e tem que ter uma dramaturgia, eu diria, que pode ser definida por um 

encenador, que pode ser definida pelo próprio autor do figurino, na medida em que eu acho 

que são trabalhos que acabam por se completar, fornecendo dados num vai e vem constante 
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entre esse encenador e o autor de figurinos, em que cada um pode acrescentar a uma ideia 

base, pode acrescentar elementos que levem mais longe, que aprofundem o conceito da 

encenação, e portanto, o conceito também da dramaturgia. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Nem uma coisa nem outra. Acho que… ambas são complementares, ainda que por vezes a 

cenografia possa surgir no acto de… no dia-a-dia do trabalho, de conceber um espectáculo e 

de desenvolver, a cenografia possa por vezes aparecer antes do figurino, isto tanto pode 

acontecer quando cenógrafo e figurinista são duas pessoas diferentes, como, no meu caso, 

quando eu sou cenógrafo, quando concebo a cenografia e os figurinos, tenho a tendência, por 

vezes, em desenvolver primeiro o conceito da cenografia e só a seguir desenvolver o conceito 

dos figurinos. Mas também já me aconteceu desenvolver os dois em simultâneo. Acho que são 

complementares porque… num espectáculo todos esses elementos são importantes para o 

resultado final, eles só podem ser complementares, se não forem complementares, algum vai 

errar redondamente, ou seja, vai-se acabar com o espectáculo em que se diz assim: a 

cenografia é fantástica, é pena os figurinos não serem diferentes, ou vice-versa; que figurinos 

fantásticos e a cenografia devia ter sido diferente. Ou seja, isso convém evitar. Acontece, 

acontece muitas vezes, já vi muitas vezes acontecer. Não quer dizer que, para haver uma 

simbiose entre os dois, e uma correlação positiva, não quer dizer que tenha de ser feita pela 

mesma pessoa. Já assisti a espectáculos em que as duas áreas, essas duas áreas, se 

complementam perfeitamente, e nós não termos essa noção, de que é que isto está a fazer 

neste espaço, ou o que é que este espaço está a fazer com estes figurinos. Portanto, têm que se 

complementar e, sendo duas pessoas diferentes, seria bom que existisse um diálogo frutuoso 

como aquele com o encenador, não é? Claro que temos sempre, como o fiel da balança, o 

encenador, na medida em que são duas áreas que são criadas para uma encenação em que o 

encenador é responsável, essa complementaridade das duas áreas convém que o próprio 

encenador consiga ser um bom árbitro; e por vezes não errar nas suas próprias decisões, que é 

poder achar que um cenário é fantástico e depois, a nível dos figurinos, algo poder resvalar 

durante o processo, e de repente ele não conseguiu ter aquele olhar objectivo sobre o 



108 
 

desempenho do figurino, na medida em que têm duas funções completamente diferentes, o 

espaço cénico é um invólucro interactivo, mais ou menos, conforme a encenação, isso 

depende do encenador, tirar mais ou menos partido, sem ser só o enquadramento de fundo, 

enquanto no figurino, o figurino é aquilo que vai definir… é a pele do actor, portanto, do 

personagem. E essa ligação é uma ligação que tem um desígnio completamente diferente do 

cenário, e coloca outra problemática. E, no momento dessa… dita… do encenador como 

árbitro nessa decisão entre um ou outro figurino e algumas opções que possam ser tomadas, e 

não sendo exactamente o mesmo raciocínio dedutivo, pode-se tropeçar, por vezes, um pouco 

mais, como eu também já assisti, tendo ele feito as escolhas todas durante o processo, tarde 

demais aperceber-se que, no fim de contas, as opções, por exemplo, no caso de figurinos, mas 

também pode acontecer no caso de cenários, ele próprio se aperceber que tomou opção 

errada, e quando é tarde demais, quer isto dizer que já não a fazer; vai ter que continuar assim, 

o que afecta depois o próprio espectáculo, no chamado final de contas.  

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

É assim: a formação específica como figurinista… eu não acho que haja determinado tipo de 

formações que tenham que existir; nós temos escritores que não andaram em escolas de 

escrita. E por vezes… para já eu questionava o paradigma da chamada formação-base, que 

é… muitas vezes acontece… que se tem uma formação e aquilo que se acaba por fazer na 

prática, profissionalmente, é algo completamente diferente do que a formação inicial teria sido. 

Formação, essência específica, ou seja formação, eu acho que é importante que ela exista 

porque o espaço da formação é um espaço de exploração de ideias, e que, isso sim, eu acho 

que alguém que queira ser figurinista, como pintor, como escultor, como qualquer destas 

actividades artísticas, hoje em dia, em que deixou de existir o chamado “O Mestre”, como era 

dantes, quando existia o Mestre, não existindo a Escola, como há hoje, a Escola Formadora, 

existia o Mestre e existiam os discípulos. Uma pessoa, para seguir um determinado caminho, 

uma determinada opção de vida artística, ia trabalhar com um Mestre, e era assim que aprendia 

com o Mestre. A partir daí podia até vir a ser melhor que o Mestre. Hoje em dia, em que a 
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Escola, eu digo, a Escola – Universidade, o Ensino, é fundamental na nossa sociedade, e a 

nossa sociedade baseia-se nisso. O espaço da Escola é o espaço de experimentação, é um 

espaço X, a que o indivíduo está exposto a questões e a resolvê-las, e a um determinado tipo 

de investigação, que é enriquecedor e formador. Acho que a partir daí se o indivíduo fizesse a 

aprendizagem, será capaz de abordar qualquer outro tema, não é, qualquer outro assunto, 

porque aplica o mesmo método. Se calhar, por vezes isto não será exactamente assim nas 

ciências, embora que possa ser, porque nós olhamos e há filósofos que são matemáticos e 

matemáticos que são filósofos, portanto esta… os médicos que são escritores e os escritores 

que são médicos, e há sempre… nada é preto e branco, concretamente, há imensas nuances. 

Portanto, eu não acho que a formação específica como figurinista tenha que existir, o que o 

indivíduo tem que ter como base é fundamentos de exploração, investigação, análise e síntese 

das ideias, na medida em que eu acho que um figurino, como tal, não é mais do que, em 

primeiro lugar, uma ideia… uma ideia que tem que ser transmitida, e não só aspectos 

tecnológicos e técnicos, apenas. É algo do mundo das ideias, como o pintor, como… até 

como o arquitecto. Depois existem especificidades que a pessoa pode aprofundar, não é, mas 

acho que no caso do figurino… se me dissesse que o estilista… se o estilista estiver, que é 

outra entidade que está dentro da sua pergunta, se o estilista for capaz de fazer esse confronto 

com as ideias e o questionar-se como é que vai resolver, o que não se pode é transpor que 

numa outra área vou fazer como faço na minha, exactamente, quer dizer transponho e aplico 

esse mesmo método, na medida em que entre figurinista e estilista, ou seja, eu diria designer de 

moda em vez de estilista, mas isto é uma deformação da minha educação anglo-saxónica, em 

que a palavra não existe, não é, ou seja styling seria o mais próximo quer dizer juntar umas 

coisas… juntar umas coisas no fim de contas, para ser qualquer outra coisa, e isso é que é o 

styling, e por isso é que eu digo o designer de moda, como formação, é uma formação muito 

específica e muito antagónica do conceito de figurino, porque a função do trajo, ou de 

indumentária, no design de moda e no figurinismo, são duas coisas completamente diferentes. 

Porque ninguém, em geral… o figurino está a contar uma história; e, em geral, ninguém se 

veste, ninguém vai a uma loja, e compra “eu quero aquela história que está pendurada no 

cabide”, porque as pessoas, quer dizer, algo que tenha uma história muito forte, as pessoas não 

querem, porque a indumentária é para elas próprias criarem a sua própria história, em geral. 
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Isto no comum dos mortais. Depois muitas vezes existem histórias, claro, mas são histórias 

diferentes, e que às vezes se podem aproximar. 

Pergunta extra: eu dei o exemplo de estilismo, como poderia ser o curso de formação 

em pintura… 

Não, mas eu percebo que tenha posto designer de moda, porque são duas coisas que são tão 

próximas na aparência e tão… portanto, quase que poderiam ser a mesma coisa, para o 

comum dos mortais, mas que depois diferem como conceito intrínseco, o que é que é uma, o 

que é que é outra. 

Das pessoas que eu entrevistei, quase todas (também não havia uma formação 

propriamente em figurinistas), quase todas as que são figurinistas e que fizeram 

carreira têm formação em pintura. Portanto, acha que a formação em pintura se 

aproxima mais do figurinismo do que propriamente um designer de moda? 

Para já, eu diria, na medida em que hoje exista tantos tipos de pintura, que são tão 

diferenciados, não é, e tão diferenciados… acho que, fundamentalmente, existem dois tipos de 

pintura: um que utiliza o corpo humano, para não estar a utilizar a palavra figurativa, não é, e 

outros que utilizam formas mais abstractas, um conceito mais abstracto. Acho que tanto um 

como o outro… acho que não tem de ser necessariamente o que seja mais figurativo ou mais 

abstracto que esteja mais ou menos preparado para poder ser… para poder conceber um 

figurino para um espectáculo; acho é que na medida em que um figurino, digamos, conta uma 

história, ou reage a uma dramaturgia, através de formas e cores, em que o pintor utiliza as 

formas e as cores para comunicar ideias, sejam elas conceitos mais ou menos abstractos, ele 

está preparado para poder criar uma dialéctica, quando aborda o figurino. E acho que é essa 

dialéctica que é importante conseguir que seja criada, e isto acho que faz parte do trabalho de 

qualquer artista, quando seja ele fotógrafo, seja… dentro de todas estas áreas ditas plásticas, 

acho que esse confronto existe sempre. 

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 
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• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Eu acho que todas elas, e possivelmente até diria que, se calhar, até faltam aqui, se tentarmos 

enumerar quais os conhecimentos essenciais, se calhar até há muitos mais, porque eu acho que 

pode haver uma infinidade. Claro que uma noção de espaço é importante, como numa 

escultura, na medida em que um corpo… o corpo do actor, quando veste a pele do 

personagem, portanto, quando a veste do figurino, é tridimensional e não bidimensional, e 

portanto está relacionado com a escultura, e a escultura… ele relaciona-se com a questão do 

espaço: espaço cénico, espaço de pintura, seja outro espaço, e a pintura tem o seu espaço, 

como a escultura tem o seu espaço. E a própria pintura tem o espaço que, para mim é 

tridimensional, ainda que ele própria seja bidimensional. Portanto, essa noção de espaço 

existe, como existe… é algo de que nós não nos podemos dissociar da nossa percepção, tal e 

qual como existe no cinema, existe noção de espaço. E que tem a ver com percepção, a 

percepção do espectador, enquanto espectador, e relacionamento do actor. O actor, quando 

desempenha um papel, ele próprio tem que desenvolver, com aquela segunda pele, criar um 

território. A iluminação, claro, porque quer dizer a iluminação é um tanto… Sem luz, nós não 

veríamos o que é que está lá, portanto, a iluminação é importante, tanto para a determinação 

do espaço, como para a reacção dos materiais que são utilizados no figurino: eles comportam-

se de maneiras diferentes conforme aqui os tecidos que forem… Aqui quando diz não tecidos 

eu diria outros materiais, porque acho que isso vai mais… mais enriquecedor dizer tecidos e 

outros materiais, porque podem ser outros materiais, e que se calhar até acaba por ser mais 

vasto. Portanto, essas opções interagem com a luz e ao interagirem com a luz é importante 

ter-se… conhecimentos, mas isto também não é diferente, eu diria, da pintura e da escultura, 

porque a escultura já é tão vasta… A expressão corporal está associada àquela questão que eu 

disse antes, que é o figurino é a pele do actor, ou seja, é a pele do personagem. Não é do actor, é a 

pele do personagem. E o conforto e mobilidade, eu quase que poria conforto ou desconforto, 

mobilidade ou imobilidade, porque poderíamos ir para casos extremos em que pode-se criar 

uma personagem com desconforto, até com desconforto visual, ou por criar algo que interfira 

com uma mobilidade fácil, tal e qual como o próprio cenário; quando se criam obstáculos. E 
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por vezes, na definição do personagem, esses têm que estar presentes nas opções do 

figurinista. A ligação com o cenário e os adereços, isto eu acho que, no fim de contas, acaba 

por se integrar na interacção com a cenografia, que foi algo que nós já abordamos antes, que 

tem que haver uma interacção, por simpatia ou por antagonismo. Pode-se criar uma 

cenografia que é completamente o oposto, e pode ser essa a opção de o conjunto de figurinos 

que vamos lá colocar, e que portanto acabam por dilacerar o resultado final seja algo que… 

por oposição dilaceram-se entre si, não é, em vez de se complementarem. 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Eu até diria que, para já, que é a do director de cena. Eu ponho uma questão na medida em 

que a ligação mais directa é, realmente, com o director/encenador, ou seja é quem no final diz 

sim ou não, às ideias que lhe são propostas. O director de cena não é mais do que um 

elemento que pode chamar à atenção, por vezes, para determinadas dificuldades que podem 

ser criadas. Embora que, só para alertar, e para alertar durante a encenação, que é preciso 

tomar determinadas soluções para resolver problemas; conforme se resolvem os problemas. 

Conforme se resolvem os problemas é que surgem certas resoluções de problemas que acaba 

por estar a… a riqueza do trabalho, se calhar. È aquilo que se descobre depois no acto de 

implementar um objecto… de teatro, eu diria. 

Imposição, ou uma orientação? Eu nunca vi nem como uma imposição nem como uma 

orientação. Eu acho que… acho que aquilo que o encenador nos transmite muitas vezes, e que 

pode parecer por vezes directivas, são modos de expressão do encenador na sua investigação 

do que quer fazer, na medida em que eu acho que fazer teatro é um acto de … descoberta, é 

um acto de exploração, e que não existe no início uma ideia tão precisa como isso tudo, nem 

muitas vezes isso também não interessa ao encenador, como é uma interacção com os actores 

e como é que eles reagem, mesmo como a dramaturgia que se vai criando. Eu acho que, por 

vezes, existem caminhos, existem ilustrações, por vezes, que o director tem na sua mente para 

se poder exprimir e nós não podemos perceber o que é que lhe vai na cabeça, e que eu nunca 

vejo como uma imposição, mas como… é o modo como nos exprimimos quando damos 

exemplos… e que eu acho enriquecedor que ele ou ela, neste caso, encenador ou encenadora, 
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que nos transmita o máximo de imagens que lhe são queridas, ou seja, que lhe provocam uma 

reacção, sejam elas de outro espectáculo de teatro, de uma pintura, de uma escultura, de um 

filme, uma cena de um cinema, de um espaço arquitectónico, de uma ruína, tudo o que seja. 

São, no fim de contas, postais que nós temos na nossa cabeça, e que vamos… nós estamos 

constantemente a fazer… um registo dinâmico de formas e de ideias, e que, quando se parte 

para um novo projecto… todas elas fazem parte de nós… e que acho que quando, por 

exemplo, não se conhece, eu acho que é diferente quando se trabalha com um encenador pela 

primeira vez, e quando se trabalha por uma quinta ou uma sexta vez, em que já tivemos a 

oportunidade de aprofundar o que é esse arquivo de imagens e ideias, que aquela pessoa… 

porque cada um de nós tem o nosso próprio… Portanto, isso é uma maneira de nós… OK, 

podemos compreender, isto é uma ideia, isto é uma imagem que é importante, e que é 

importante por razões muito subjectivas, muitas vezes… e que para nós, enquanto cenógrafos 

ou figurinistas pode ser importante como nós as interpretamos, que é: não é o fazer a cópia 

daquilo que me está a ser dito, mas sim há ali algo, há um conjunto de formas ou de ideias ou 

de iluminação, ou de luz… que neste caso, no caso do texto, aquele encenador quer explorar. 

Isso permite-nos poder, não é fazer a cópia, mas sim poder produzir algo que possa ser 

inovador, para aquele caso, sem ir copiar a cena do filme tal, a cena número não sei quantos, 

perto mais do fim ou mais do início… que é essa… é algo muito preciso que nós podemos 

depois transformar, e metamorfosear em qualquer coisa que nós descobrimos e que 

propomos. 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Eu acho que esta pergunta está respondida, no início, quando eu falei de… não sei se foi de 

complementaridade… Exactamente, foi quando eu falei de complementaridade, acho que está 

respondida aí, não é? 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Quer dizer, aqui teria de lhe perguntar o que quer dizer um figurino por si só. 
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Mas eu acho que… para já, eu não consideraria que no meu conceito de figurino, que eu 

comecei por tentar definir, não si se defini bem se não, acho que fui assim um bocadinho em 

elipse à volta do assunto (em elipse não, em espiral), acho é que o conceito de figurino está 

absolutamente ausente da telenovela. É que nem se lhes põe essa questão, nem com isso estão 

preocupados, eu acho que um figurino é algo que é criado com determinadas… com 

determinantes. Não é com determinadas, é com determinantes. O figurino é criado com 

determinantes e uma telenovela que é uma cópia da realidade, tenta ser uma cópia da 

realidade, aquelas personagens têm que ser iguais a… àquelas pessoas, têm que ser iguais 

àquelas com que nós nos cruzamos diariamente no Metro, no comboio, no autocarro, na rua, 

etc., e que é o chamado o traje de rua, como existe na loja, na medida em que muitas vezes 

não é confeccionado de propósito, ao contrário do teatro, da ópera e do bailado, mas sim vai-

se a uma loja e pede-se emprestado aquilo para aquele dia, porque depois vai aparecendo a 

publicidade que a loja tal ou tal… e é uma amálgama, que eu diria naquele termo que eu 

comecei por falar há bocadinho quando me fez a pergunta “o que é o estilista”, no inglês isso 

é styling, que é atira-se para ali uma mala, uns brincos, umas pulseiras, um penteado mais ou 

menos estapafúrdio, mais para o menos, uma maquillage que seja normal ou banal, e uns 

sapatos e uma roupa, na medida em que se possa querer alguém mais ou menos extravagantes, 

mas não existe realmente a preocupação de criar o personagem, acho que as pessoas que até o 

fazem que possivelmente nem estariam preparadas para… quase que são, muitas vezes, eu 

diria, assistentes de guarda-roupa, vamos dizer. No teatro temos algo que é o figurino; depois 

temos o chamado “o guarda-roupa”, ou seja aquele local onde todos os figurinos e todos os 

trajes estão guardados, e que existe uma zeladora, não é, e o que existe numa telenovela é um 

guarda-roupa, não figurinos. Ou seja, existe um conjunto de trapos… 

Extensão da pergunta: mas existe um figurinista a coordenar esse sector? 

Mas disse bem: a coordenar, não a conceber 

Extensão da pergunta: não há tempo para conceber, nem é o objectivo. 

Não, nem é o objectivo, nem faz sentido se calhar que houvesse. Acho que… depende 

também. Por vezes existem personagens que podem ser definidos com uma ideia de… um 

styling mais ou menos bem conseguido. Aliás, as passagens de moda… lá fora, cá, por acaso, 

nem sei como é que é, nunca estive ligado, mas qualquer designer de moda, quando tem que 

fazer a passagem, ele escolhe, ou ela escolhe, o chamado um stylist, que é quem vai fazer a 
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acessorização dos elementos, ou seja, alguém que vai escolher a música, como é que as pessoas 

se apresentam, como é que vão ser maquilhadas, quais são os brincos que levam, na medida 

em que o designer de moda muitas vezes a única coisa que fez, que concebeu, foi o fato e mais 

nada; embora haja hoje muitos que têm uma ideia do global. Mas existe um olhar de como é 

que aquilo tudo junto fica. Quer dizer, eu acho que haverá designers de moda a… Nós nunca 

sabemos porque, como são trabalhos que geralmente acabam por envolver sempre grandes 

equipas, tal como no teatro, quando é para fazer qualquer coisa, não é, qualquer obra que seja 

de uma dimensão muito grande, que por vezes é preciso recorrer a essa outra pessoa, porque o 

designer entre o conceber o traje e definir como é que aquilo… e supervisionar como é que 

aquilo está a ser confeccionado, etc., não lhe chega o tempo para depois andar à procura e 

poder especificar tudo. Há género, eu diria, atmosferas, dizendo que o fato completo deve ser 

seguido por uma cabeleira e de chapéu, até aos pés (?)… é um ambiente criado, não é, é um 

objecto total, que obviamente eles também sabem quais são os stylists que eles escolhem, não é, 

e portanto por aí já existe conhecimento, sabem que aquela pessoa lhe vai trazer algo, mas têm 

que ir procurar… muitas vezes alguém que lhes faz as jóias, e alguém que lhes faz os chapéus, 

que eles sabem que é numa linha determinada, mas que não são eles que o desenham e que 

concebem, não é? Eu acho que é isso que acontece na telenovela, no fim de contas é mais um 

styling, que pode existir, mas… não sei, não sei se há assim tantos figurinistas como tal… 

habituados a essa criação para teatro, percebe, aqui punha a dúvida se existe ou não existe um 

figurinista coordenador; mas se é a apenas uma questão, pura e simplesmente, just a job, para 

ganhar uns cobres, porque a televisão paga bem, não é, e que é necessário, mas que, se calhar, 

quer dizer, o acto da criação como me parece que são, que essas são as suas questões logo no 

início, não é, que é o acto de criação, em que o lado da criação está num quarto plano, ou num 

quinto, não é, e não é a primeira… não é a primeira… não é primordial. Enquanto que no 

teatro tenta-se que cada uma dessas áreas sejam todas elas, em geral, um acto de criação.  

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

A… quer dizer, é algo a que nós não podemos fugir (risos). É assim: porque quando… e aqui 

geralmente há uma diferença fantástica que é… No mundo da moda, tudo é desenhado para 
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modelos ideais, portanto protótipos. Não existem gordos nem magros, nem baixos nem altos; 

elas e eles são todos magros, são todos altos, são todos elegantes e têm todos menos de 20 

anos, tem todos menos de 25 ou de 30, não é. E portanto há uma idealização da figura e do 

corpo que não o espaço de teatro. O espaço de teatro… tanto ele pode ser alto, baixo, gordo, 

forte, etc., como nós muitas vezes ele até pode ser alto e elegante, mas nós queremos fazer 

dele gordo e disforme, porque depende do personagem. O contrário é mais difícil, ter alguém 

que seja gordo e fazê-lo magro não podemos; agora, podemos é, se queremos, alguém que por 

acaso é mais para o gordo e que lhe queremos dar alguma elegância, e favorecer alguns traços, 

em vez de desfavorecer, obviamente que haveria algumas formas que lhe assentarão, ou seja, 

que irão melhor, e depende do personagem, o que é que se quer definir; quer dizer, se 

queremos criar o grotesco ou não. Eu acho que isso depende. Depois que, nem sempre o 

actor… gosta de tudo o que nós lhe tentamos vestir, também é verdade; e que às vezes é 

preciso fazer alguns compromissos. E aí, por vezes até acho que quanto mais idade eles têm, 

por vezes mais disponíveis estão para toda e qualquer experiência. Porque já aceitaram, já 

experimentaram imenso, enquanto que, às vezes, os mais jovens querem todos ser bonitinhos, 

exactamente, é mesmo o bonitinho. E se tentamos pôr algo porque nós achamos que é um 

avarento, é disforme, é isto ou aquilo, mas eles não gostam, não querem, porque não é a 

imagem que eles têm na cabeça e são eles que estão ali em frente do público, e que isso é algo 

complicado, por vezes, de superar, na medida em que são eles que estão a expor-se perante o 

público, portanto eles têm que estar de algum modo… eu não diria satisfeitos, mas perceber 

qual é a nossa ideia. Acho que existe modos de se contornar esse problema, e complexos, 

psicologicamente, e que por vezes se consegue, mas não é… pode ser algo um bocadinho 

mais trabalhoso do que se pensaria à partida. Depois também existe outra questão, que eu 

acho que é muito importante nesta sua pergunta da morfologia, que é, mesmo ele sendo alto e 

elegante e não sei que mais, por vezes podemos ter criado uma forma que… com a qual, ainda 

que o actor não tenha dito nada, nós acabamos por nos aperceber que ele não consegue, isto 

voltando á chamada linguagem corporal, que isso pode acontecer, que é um determinado tipo 

de indumentária que se tenha criado e que pode ir neutralizar a linguagem corporal daquele 

actor; ou seja, aquele actor não consegue, com aquele fato, encontrar uma linguagem corporal 

satisfatória para o personagem; já me aconteceu. E já me aconteceu ver nos ensaios e ver, 

aperceber-me, que não está a funcionar e alterar e dizer mesmo: olha, vou mudar isto ou 
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aquilo, porque isto não está a funcionar, não funciona. E não é um processo intelectual, é um 

processo muito mecânico e muito sensual, muito a ver com a pele, e que é preciso às vezes ter 

essa capacidade de observação e dizer “não, isto não está a funcionar, está errado”. E depois 

alterar, e às vezes alterar… isso às vezes é mesmo uma alteração radical, nem é só um 

pormenorzinho, um detalhe, é algo muito radical, e que altera completamente, e que até por 

vezes nós pensaríamos que no ponto de vista do actor que ele iria reagir mal; questões de 

preconceito, até, as pessoas têm-nos, não é, e verificar a seguir que experimentando num actor 

em que ele acaba por se libertar, e isso é até um fenómeno muito fantástico, em perceber que 

ele assumiu aquilo perfeitamente, e de repente ele está liberto, e não é nada que pudesse 

ser…é difícil, por que é muito subjectivo, não é o que alguém às vezes possa aperceber-se, 

nem o próprio actor dizer “eu não consigo, não estou a interiorizar esta peça, esta peça de 

vestuário, ou elemento” e o próprio encenador (eu lembro-me uma vez que isso me 

aconteceu) o próprio encenador, quando eu fiz a sugestão, ele disse “mas achas que isso vai 

funcionar?”, e eu disse “deixa comigo, eu falo com ele e vamos experimentar”; e, de repente, 

quando se experimentou, o actor era outro, de um dia para outro, era outra pessoa no palco, e 

o personagem também estava lá, estava construído. E portanto, esta pele, esta pele do actor 

que eu acho que é importantíssima, e que muitas vezes acontece, que é quando se veste a pele, 

finalmente, que é quando o actor, ou às vezes mesmo as bailarinas, diz que… “ah, pronto, 

agora já sou o personagem!” É preciso … existe todo aquele processo de construção de um 

personagem durante os ensaios, em que se pode tentar que… se têm saias compridas, existem 

os mamarrachos quaisquer por lá, pelo teatro, não é, que se pões umas saias mais compridas 

só para as pessoas se habituarem à volumetria, e às dificuldades que determinado tipo de peça 

de roupa pode colocar, mas que no momento em que chega o figurino, e há sempre aquela 

questão que é “está bem, mas trouxe o desenho”, depois eles fizeram as provas e viram como 

era, e obviamente que no processo das provas eles vão vendo como é que vão reagir com 

aquele… pelo peso, porque há figurinos que são pesados, e que têm a aquela questão das 

limitações que se podem colocar, e que às vezes fazem-se figurinos que são um peso 

descomunal, e faz um calor debaixo daquilo. Agora, tudo isso contribui para a construção do 

personagem, e para a definição do personagem em cena. E isso é uma questão que é realmente 

curiosa, quando acabamos por verificar que o actor diz quando aparecem: “ah, pronto, 

finalmente!”, porque ajudou. A partir dali ele já tem a sua pele e o seu trabalho já se torna mais 
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fácil, ou seja, não tem que estar constantemente a construí-lo. Estar sempre a construí-lo pode 

ser importante e interessante também, que é não ser… o figurino também não ser só 

facilidades, que é o personagem ser uma construção intelectual, também. 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Alguém se lembrou (risos). Não, por acaso não, porque eu, tendo tido uma ligação mais óbvia 

em questões a ver com o espaço, por ter estudado arquitectura, mas não ter acabado o curso, 

ter frequentado e ter feito uma licenciatura em escultura, mas que não era… era mais artes 

plásticas variadíssimas, embora fosse o departamento de escultura, e em que o que eu fazia era 

fotografia e instalações, portanto, tudo relacionado com o espaço. A primeira vez que alguém 

me convidou, ou seja, um encenador, convidou-me para conceber um espaço cénico. Nem foi 

uma cenografia como tal, foi um espaço cénico para um texto, uma peça. E eu… criei um 

espaço que afinal de contas até era uma cenografia, com todas as propriedades do que é uma 

cenografia, ou seja, mais cenografia do que eu teria pensado à partida, ou que o próprio 

encenador teria pensado à partida que eu iria fazer, obviamente dentro do meu percurso, e 

quando… Existia um outro figurinista; existia um figurinista por razões óbvias de alguém que 

já estava… o chamado ter o traquejo, habituado a fazer figurinos para teatro. E eu, enquanto 

estava a desenvolver o processo do espaço cénico, eu pensei as minhas figuras, até dizia, as 

minhas figuras dramáticas, portanto. Diria figura até como… Pensei as minhas figuras 

dramáticas, isto quase que… Quando me perguntou qual a minha definição de figurino, não é, 

isto fazendo aqui a elipse, neste caso, que é o figurino é a criação de figuras dramáticas, 

enquanto para teatro. Fiz as minhas figuras dramáticas porque tive necessidade, no papel, de 

fazer a minha bonecada, o que é que era, como é que era, como é que eu vi cada uma das 

personagens; não era para ser feito, nem era para impressionar ninguém, nem era para mostrar 

ao encenador e tentar demovê-lo. Mas tinha ideias muito precisas. O figurinista que trabalhou 

nesse… primeiro trabalho, que já morreu, que era o Jasmim Matos, criou as suas figuras 

dramáticas. Eu nunca achei, ou seja, o modo como eu tinha abordado o espaço cénico e o 

questionamento que existia por trás da… daquele conceito daquele espaço cénico, e que era 

muito preciso, pareceu-me que não existia na dimensão dos figurinos; aliás, até aconteceu algo 

um bocadinho desagradável, que foi quando o encenador quis a determinada altura… Aquilo 
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não correu bem, na medida em que o encenador um dia diz-me assim, em relação ao fato de 

uma personagem principal, porque o primeiro vestido que ela era suposta ter foi mudado, e o 

encenador pediu-me se eu dava uma ajuda “vê lá se dás ali uma ajuda ali no vestido da 

senhora” E eu fiquei numa situação em que não tomei isso literalmente, para já porque 

conhecia o figurinista e era amigo, conhecia há imensos anos, achei que não podia estar a 

interferir no trabalho do outro, a não ser que ele me perguntasse. E portanto deixei assim, se 

me perguntar alguma coisa, eu direi, E realmente perguntou-me… Isto coincidiu também com 

um momento difícil, que às vezes acontece na própria vida pessoal do figurinista, porque a 

mãe estava muito mal, portanto isto não ajuda no trabalho do dia-a-dia. Eu realmente disse: 

“existe um problema ali com o vestido, o que é que tu achas?” E eu dei um lamiré, está a 

perceber, disse assim “olha porque é que não vai…”, mas uma coisa sem ser precisa, porque 

eu não queria estar a interferir; é assim, uma coisa é nós darmos um conselho, uma opinião, 

mas não ser… não se intrometer no território do outro, e dizer “eu acho…”  E dei um… O 

que acabou por acontecer é que a senhora tinha uma jóias e eu acabei por fazer as jóias da 

senhora, o que já lhe deu outra dimensão. A peça era o Frei Luís de Sousa, e eu é que fiz o 

medalhão que ela tinha, que era um medalhão muito presente, e o medalhão era um espelho 

bastante  grande, portanto, que reflectia a luz, e a ideia era a ausência e a presença da imagem, 

a imagem só está presente no medalhão, como se fosse a moldura de um retrato, e a imagem 

só está lá presente quando alguém se está lá a reflectir, porque se não está o espelho reflecte o 

que está à roda. Era assim uma coisa bastante grande, assim com uma pedraria à volta, atado 

ao pescoço. E isto para dizer que… pronto, isto não foi meu, que eu não fiz nada nessa peça. 

Mas, quando esse mesmo encenador me voltou a convidar para fazer uma coisa, eu disse-lhe 

assim: mas então eu faço os figurinos, disse logo, faço os cenários e os figurinos. Como a 

outra experiência tinha sido má, portanto, e ele percebeu que eu tinha uma ideia de algum 

modo, ele percebeu que eu teria umas ideias concisas sobre as figuras dramáticas, eu quando 

disse “mas eu também faço os figurinos”, porque aí eu disse, “se os não fizesse, eu não fazia”. 

Sim, sim, claro, então pois (risos), como se fosse óbvio que eu fizesse. E foi a partir daí que eu 

comecei a fazer… e a partir daí tive a minha evolução como se tem quando se começam a 

fazer estas coisas, que é uma questão de investigação, muito estudo, obviamente, aliás lembro-

me quando fiz a primeira… a primeira vez que fiz bailarinos, fiz… porque fiz coisas para o 

Ballet Contemporâneo, isto vem um pouco naquela conversa de há bocado, em que eu dizia 
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que existe uma grande diferença entre o que é o personagem e o que é figurino, em ballet 

contemporâneo, e no ballet clássico… Quando fui fazer ballet clássico, já tinha feito ballet 

contemporâneo algumas vezes, mas nunca ballet clássico. E aí eu peguei em catálogos de 

exposições que tinha visto com… estudá-los, e como tinham as descrições dos fatos 

completos, como eram construídos, e quais eram os materiais, eu li aquilo género li… li… li, 

género assim ler nas entrelinhas e perceber qual é a nomenclatura, porque é uma linguagem; 

então no ballet clássico é uma linguagem muito codificada, e a utilização dos materiais e dos 

tecidos é muito específica, o que é que cada tecido faz. Como é que ele se comporta em 

movimento. E realmente é um mundo fantástico, para mim acho aliciante, mas claro que 

acabei por os fazer, e já fiz quatro ballets clássicos, daqueles em que tem que se fazer 

cinquenta figurinos. Mas é… tem que se entrar naquela linguagem, e aceitá-la, o que é difícil, 

por vezes. O primeiro impacto é difícil, porque não é uma coisa a que se esteja habituado no 

dia-a-dia da nossa actividade. É uma outra actividade e tem códigos muito específicos, 

essencialmente por causa do movimento, que é preciso não se perder de vista, o modo como 

os tecidos reagem ao movimento. 
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Helena Reis 
 

Entrevista concedida no dia 22 de Julho de 2008, no Estoril 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

O figurino é um conjunto de elementos plásticos criados para comporem a “roupagem” do 

actor, respeitando, valorizando e ajudando a tarefa da representação. Deve funcionar sempre 

como um valioso suporte ao actor e a sua personagem. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Independente sim, se cenicamente não existirem elementos cenográficos que justifiquem uma 

interligação às componentes: forma, cor e mobilidade dos trajes exibidos. 

Como extensão da cenografia, muito raramente, já que os cenários e figurinos devem coabitar 

em grande harmonia, funcionando como um “bloco” e levando a “bom porto” as criações e 

intenções a que a que os fazedores do espectáculo se propuseram.  

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Na minha opinião, para se ser um verdadeiro criador e desenhador do “traje para 

espectáculo”, são precisos entre outros quesitos, os seguintes: vocação, criatividade, 

profissionalismo, paixão e muita, muita experiencia naturalmente adquirida e enriquecida pelos 

trabalhos que se produzem, mas também pela vontade de saber e fazer sempre mais e melhor. 

Infelizmente em Portugal, a formação específica para figurinistas, é deficiente por escassa a 

nível do ensino escolar, mas é possível complementar esse ensino com a consulta de material 
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bibliográfico e a aprendizagem directa de matérias e técnicas aplicáveis e usáveis na execução 

de trajes para espectáculo. 

Refiro também aqui, a necessidade de o artista plástico se actualizar permanentemente no que 

se refere ao mundo do espectáculo oferecido pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, pela 

ópera, pelo bailado e outros. Não esquecer nunca a moda! 

Por fim, indispensáveis são as visitas as grandes catedrais do espectáculo no mundo, 

destacando Londres, Nova Iorque, Paris, Madrid e Berlim. 

Finalmente, ser figurinista não é ser estilista, e ser estilista não é ser figurinista. 

Os grandes mestres da moda, Jean Paul Gaultier e John Galliano, por exemplo são casos 

ímpares de talento, capazes de transformar a moda em espectáculo e o espectáculo dum” 

desfile “de bom gosto, beleza e criatividade! 

Em Portugal, nas duas últimas décadas, registaram-se com relativo sucesso, algumas incursões 

de estilistas nacionais no teatro e no cinema. 

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Todos! O figurinista tem que forçosamente estar atento a todos eles, porque tal como o 

figurino, eles pertencem ao “todo” de um espectáculo. 

A encenação, a cenografia, a luminotécnia, o manuseamento dos adereços, quer de figurino, 

quer de acção cénica, não são dissociáveis dos trajes. Contudo, não deverá o figurino ser 

sujeito a “sacrifícios”, isto é, obrigado a alterações pouco justificáveis por vezes, que visem 

apenas alguns facilitismos sugeridos ou exigidos pelos restantes colegas criativos. 
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5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

À partida, há que excluir imposições a não ser que formuladas de forma coerente pelo 

encenador, empresário e/ou produtor. Muitas vezes são por si sós impositivos os textos ou 

guiões apresentados. Sendo assim, se o figurinista entender que a sua criatividade vai ser 

condicionada e que esse facto o violentará de algum modo como criador e pensador da obra 

plástica, só tem a meu ver, dois caminhos a seguir: aceitar ou não aceitar o desafio! 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Ao longo dos meus quarenta anos de actividade profissional como cenografista, cenógrafa e 

figurinista, consegui afortunadamente realizar aquilo que para mim, sempre foi mais 

gratificante: A criação plástica total, paquetes, figurinos e execução cenográfica (total ou 

parcial). 

Tenho para mim, que idealizar, desenhar, projectar e executar um espectáculo do ponto de 

vista plástico, jogando com todos os factores visuais, é um processo criativo aliciante, um 

desafio enorme e uma grande paixão! 

Não quero contudo deixar de referir que ao longo da minha permanente actividade 

profissional, trabalhei em parceria com alguns cenografistas, figurinistas e cenógrafos. O 

resultado foi positivo, e guardo boas memórias dessa “ cumplicidade plástica”. 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Sim, se o elemento humano que suporta esse figurino, se limitar a estar presente e o 

espectador fizer a leitura visual necessária á definição da personagem. Sabido é no entanto, 

que na maioria dos casos, as coisas não se passam assim porque a interpretação do actor é 

fundamental: sua fisionomia, sua voz, sua expressão corporal, etc. O figurino é então assim, 

um complemento importante e nada mais que isso. 
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8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

A morfologia do actor, bailarino, músico, apresentador, entertainer etc., é sempre 

determinante! Portanto, antes do lápis e do papel, deve o figurinista exigir que lhe sejam 

facultados os textos, guiões e distribuição de elencos no caso de peças para o teatro, cinema, 

televisão entre outros. 

Com o encenador, director ou e/realizador, dissecar-se-ão as personagens e se possível, logo a 

partida, situações especificas em que sejam necessários cuidados prévios na elaboração dos 

trajes e seus adereços. 

As características morfológicas dos actores podem ainda ser uma ajuda preciosa para o 

desenho do figurino. 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Alguns meses depois de terminar a minha licenciatura na E.S.B.A.L. (Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa), e de iniciar a minha carreira de docente, tive o privilégio de ser convidada 

pelas directoras da “Companhia Teatro Estúdio de Lisboa” (T.E.L.) - Luzia Maria Martins e 

Helena Félix que conheciam os meus trabalhos de pintura e sabiam da minha paixão pelo 

teatro, para a criação dos cenários e figurinos da peça “A Louca de Chaillot” de Jean 

Giraudoux- Abril de 1968. 

Peça fascinante e experiência inolvidável! Um espectáculo de grande sucesso na nossa Lisboa! 

Hoje, 40 anos depois e com uma actividade permanente, saúdo essas duas mulheres 

extraordinárias que acreditaram em mim. 

Obrigada Luzia! Obrigada Helena! 
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José António Tenente  
 

Entrevista concedida no dia 27.10-2008, Cascais 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Para mim figurino é a criação de uma imagem que serve um determinado personagem. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Não considero o figurino como independente do todo da criação de um espectáculo e nessa 

perspectiva, não é mais dependente da cenografia do que, por exemplo, da iluminação ou da 

encenação. Aliás, a maior dependência está realmente na encenação, na leitura que o 

encenador, ou que o coreógrafo, fazem da obra que estão a por em cena. O figurinista é um 

dos elementos dessa equipa. A cenografia é tão importante como todos os outros 

componentes do espectáculo, como a música no caso de um bailado, ou a própria 

movimentação do corpo.  

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

A formação é sempre muito importante. Na verdade, a nossa formação como designers de 

moda tem pontos em comum com a de figurinista, e portanto no meu entender é uma 

extensão fácil e pacífica. Possivelmente com outras formações não será tão evidente assim, 

mas no entanto há muitas pessoas que assumem esse papel vindas de outras áreas.  

É claro que todos fazemos leituras diferentes para uma mesma obra e que correspondem 

também às diferentes formações profissionais (e até pessoais) que temos. No meu caso, a 

ligação à moda estará inevitavelmente presente no meu trabalho, mas não será por isso que 
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elaborarei figurinos do mesmo modo que penso nas colecções. Poderá sempre ser uma leitura 

diferente de alguém que tenha uma formação específica, exclusiva, ligada aos figurinos para 

teatro, cinema, dança. 

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Todos eles são muito importantes e necessários para um bom resultado. A noção de espaço e 

a iluminação são fundamentais para se ter a percepção do resultado final. A experiência conta 

muito para se saber o que pode, ou não, resultar em palco. Por exemplo, como designer de 

moda, trabalho muito detalhes nas peças, que em figurinos para ‘palco’ se perdem totalmente. 

Até mesmo certos pormenores de acabamento não se percebem, perdem-se… são um 

preciosismo.  

A expressão corporal adquire uma particular importância, ainda mais notória na Dança. 

Apesar de haver encenações que podem exigir dos actores grande acção, de um modo geral na 

Dança o corpo mexe mais, e esse é dos aspectos mais importantes a ter em conta: o que o 

bailarino ou o actor irão fazer com o corpo daquele personagem. Pode até ser intencional 

pouco movimento, ou haver a criação de um figurino que vá precisamente dificultar esse 

movimento.  

Todos os conhecimentos que enuncia são absolutamente fundamentais a ter conta, e 

considero que todos eles, estão directamente ligados à direcção da equipa, a cargo do 

encenador, ou coreógrafo. No fundo ele é o director da orquestra e os outros elementos da 

equipa são igualmente importantes entre si e servirão a leitura que faz da obra que encena ou 

cria. Podemos estar mais próximos ou menos próximos dessa leitura e até por vezes 
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estabelecer um conflito saudável, para defendermos o nosso ponto de vista, por acharmos que 

determinado personagem não é nada assim, mas … na realidade não estamos a fazer um 

trabalho dissociado… de um autor e de uma leitura que está a ser feita sobre aquela obra. 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Considero-as muito mais como orientação, e que para mim, quando trabalho nesta área, são 

fundamentais. Claro que poderá haver situações em que elas se tornam imposições, mas nunca 

tive assim situações dessa natureza. O facto de me fazerem o convite para integrar a equipa de 

um espectáculo, implica à partida uma identificação com o meu trabalho e com o que possa 

vir a desenvolver naquele âmbito.  

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Não creio que a obra se torne mais ideal por ser uma só pessoa a conceber todas as 

componentes do espectáculo. No entanto, há pessoas que têm essa apetência e competências 

para o fazer. Aliás há até vários encenadores que asseguram a criação de todo o espectáculo, 

desde a encenação, aos figurinos, ao cenário, ao desenho de luz. Quando se é realmente bom, 

pode fazer-se tudo isso muito bem feito, mas se não… o risco também é maior. 

Quando por outro lado é uma equipa a trabalhar no espectáculo, em meu entender, resultará 

muito melhor se for de facto coesa nas opções estéticas que faz. 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Penso que sim. De facto um figurino pode defender e criar um personagem… antes mesmo 

de o actor falar. Na maioria dos casos, o figurino é no mínimo, uma grande ajuda. No entanto, 

também há personagens que podem, e vivem perfeitamente sem figurino.  
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Pergunta extra: E quando diz que considera que por si só compõe, ou não faz falta, o 

figurino, está a referir-se só à roupa, ou quando fala no figurino fala em maquilhagem, 

em cabelos… 

Quando faço estes trabalhos, intervenho maioritariamente na área do figurino, entendida no 

sentido mais estrito da criação de roupa e por vezes adereços. No entanto, sugiro o que penso 

que funcionará melhor para a maquilhagem e cabelos. Muitas vezes há equipas exteriores 

contratadas especialmente para esse efeito e que também têm as suas opiniões. E finalmente 

temos de contar, muitas vezes, com o próprio actor/intérprete, que tem também muitas ideias, 

e muitas noções do seu próprio corpo. Neste sentido, essa noção estende-se também ao 

figurino que criamos e que lhe destinamos. Para mim o meu cliente, entre aspas, é o 

encenador, é o director de cena. Se o actor gosta mais ou menos, francamente, para mim é um 

aspecto secundário. É claro que sempre desejável que o actor se sinta bem com o que tem 

vestido para, de alguma maneira, representar o melhor possível. Mas o sentir-se bem vai para 

além do gostar de se ver com o figurino, na perspectiva do seu gosto pessoal fora de cena. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

É absolutamente determinante. Muitas vezes a ideia pode ser realmente, acentuar essa 

morfologia, e portanto tirar partido de alguma característica física que um actor/intérprete 

tenha. O facto de ser alto, ou baixo… Mas quando assim não é, temos também que ter muita 

atenção para não realçar precisamente aquilo que, em palco, pode funcionar pior. Tentar que 

alguém que é muito forte, não pareça ainda mais. Em televisão, por exemplo, é uma missão 

impossível (risos). 

 

 

9. Como surgiu (surgiram) a(s) oportunidade(s) de trabalhar como figurinista? 

O meu primeiro trabalho foi em 1990 com o Rei Lear para o TEC. Já não me lembro 

exactamente como é que isto surgiu, mas recebi o convite do encenador Carlos Avillez, e na 

altura fiquei muito contente, porque era uma coisa que queria muito fazer. Eu era um outsider 

relativamente ao meio do Teatro e não conhecia ninguém, nem tinha nenhuma particular 
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ligação. Foi uma excelente oportunidade para iniciar esta vertente e foi-o também conhecer 

actrizes e actores com uma carreira já reconhecida como Anna Paula, Lia Gama ou João 

Vasco e outros em fase inicial, como Filomena Gonçalves, Diogo Infante, João Baião e 

Marcantonio del Carmo. 

Sempre gostei muito de teatro e dança e a perspectiva de poder exercer a minha profissão 

também na criação de figurinos, foi um desafio que aceitei com o maior gosto. Tive um 

período do meu percurso profissional em que esses convites surgiram de um modo muito 

regular. Todos os anos tinha uma peça de teatro, ou um bailado… trabalhei para o Ballet 

Gulbenkian com o Benvindo Fonseca, com o Rui Horta, com a Clara Andermatt, para a 

C.N.B. com o Rui Lopes Graça, No teatro trabalhei mais assiduamente com a Silvina Pereira 

para o Teatro Maizum, à parte de vários projectos independentes.  

Actualmente, esses convites deram lugar a uma outra realidade que tem que ver com as 

propostas que nos apresentam para a marca José António Tenente como patrocinadora e não 

tanto na criação global de figurinos. 
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José Costa Reis 
 
Entrevista concedida no dia 24 de Setembro de 2008, nos Estúdios da Contra-Campo, Bucelas 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Basicamente, o figurino será sempre a roupa que o actor, o bailarino, o artista em geral, o 

performer, veste, para o ajudar a fazer a sua personagem e a caracterizá-la. No entanto, não 

podemos fazer uma definição tão... tão particular, sem fazer uma definição por especialidades, 

digamos. Ou seja, o figurino de teatro tem umas características até pela fantasia que pode 

comportar, pela distância a que o espectador o vê, pela maneira como é confeccionado, terá 

algumas características, digamos, completamente diferentes de um figurino de cinema. Um 

figurino de cinema tem os primeiros planos, tem o rigor a nível da execução que não é o 

mesmo que no teatro, embora eu pessoalmente não dispenso o rigor, mas é um tipo de rigor 

completamente diferente. E o figurino de cinema é outra coisa, porque o cinema tem o grande 

ecrã, uma outra dimensão. O figurino não pode ser dissociado, em nenhum dos casos, na 

minha modestíssima opinião, não pode ser dissociado de algumas componentes, a saber a 

maquillage e os cabelos. É fundamental que o figurinista tenha sempre uma palavra a dizer 

sobre o make-up e os cabelos, coisa que muitas vezes, sobretudo na televisão e no cinema, não 

acontece, porque depois não há uma comunicação entre a maquillage e o figurinista, e de 

repente cria-se ali uma discrepância grande entre uma coisa e outra. Eu acho que o figurinista 

tem, obrigatoriamente, quer seja no teatro, quer seja na televisão, quer seja no cinema ou...Por 

exemplo, agora mais recentemente, há um novo tipo de figurinos que se aproxima mais com o 

figurino do bailado, que são os figurinos do novo circo. Quem está atento aos magníficos 

figurinos que são feitos para o Cirque du Soleil ou para o Cirque Plume e para outros circos do 

chamado novo circo, repara que há uma nova maneira de encarar o figurino. Isso veio trazer 

ao figurinista uma nova defesa, entre aspas, ou seja, nós fazemos uma coisa ligeiramente mais 

complicada, e os actores, os bailarinos, e toda a gente dizia “ai, agora não me posso mexer 

com isto”, e “isto é desconfortável”, e é claro que é nossa obrigação fazer uma coisa que seja 

confortável e com a qual o artista, de uma forma geral, se sinta bem e possa representar. Mas é 

um facto que os figurinos, volto a frisar, que são os que as pessoas conhecem melhor, do 
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Cirque du Soleil, aquilo tem tudo menos coisas fáceis... de serem portables, e no entanto eles 

fazem tudo com eles. Há coisas de cabeça para os trapezistas, há asas, há... É claro que eu 

nunca vi nenhum desses fatos ao pé, nunca tive essa oportunidade, ma imagino que são feitos 

com materiais específicos, e que permitam realmente alguma flexibilidade. E aí está outra coisa 

que o figurinista tem que ter, é um conhecimento profundo e sempre actualizado; isto é uma 

viagem em que não se pode perder nenhuma carruagem do comboio; sempre actualizados, 

com os novos materiais e as novas possibilidades que existem. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Eu, de uns tempos para cá, até costumo usar essa expressão que me “cansei de fazer figurinos 

para passerelles alheias” de modo que eu entendo que, sempre que possível, o cenógrafo e o 

figurinista devem ser o mesmo, sobretudo no teatro e no bailado, aí acho fundamental. É um 

facto que muitos dos figurinistas não têm conhecimentos nem capacidades para a cenografia e 

muitos dos cenógrafos não têm conhecimentos para fazer figurinos, o que eu acho uma pena; 

acho que o criador plástico do espectáculo deve estar preparado para fazer as duas coisas, 

porque dificilmente se encontram duas pessoas cuja estética case perfeitamente. Acontece 

também uma coisa muito frequente, que é normalmente o cenógrafo quer fazer o seu 

brilharete, o figurinista quer fazer o seu brilharete, e às vezes as coisas não casam uma com a 

outra, porque cada um puxa para seu lado. Portanto, eu, nos últimos anos, sou eu sempre que 

faço tudo, nos espectáculos que eu faço, e ponho como condição ser eu a fazer os cenários e 

os figurinos; portanto acho que é uma coisa que não se pode dissociar uma da outra. Quando 

são duas pessoas a fazer, tem que haver um acordo muito sério, eu já fiz algumas vezes com 

outras pessoas, sobretudo em espectáculos muito grandes, em que... Mas foi já há uns anos, 

portanto nos últimos anos não faço nada que não seja eu a fazer tudo. Excepto em televisão. 

Eu aqui, por exemplo, art director desta empresa raramente faço figurinos. Faço quase sempre a 

cenografia, porque não há tempo para tudo. 
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3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Ai não é! O figurinista tem que ter uma... desenhar figurinos não é a mesma coisa que 

desenhar roupa de moda. Aliás eu não percebo como é que a maior parte dos figurinistas não 

sabe desenhar, eu custa-me muito a entender como é que a maior parte dos cursos para 

figurinistas e até para estilistas não têm aulas de desenho de modelo vivo; acho inacreditável 

que alguém consiga desenhar roupa, seja para o dia-a-dia, seja a roupa do teatro, seja... sem 

conhecer o corpo humano, que é uma coisa que eu acho uma grande deficiência. Eu vejo os 

desenhos da maior parte dos miúdos que começam agora; a grande parte deles... os desenhos 

são absolutamente miseráveis; são absolutamente miseráveis, não sabem, não têm 

conhecimento nem sabem apresentar o figurino. O figurino e outras coisas. Mas no caso dos 

figurinos, aí é fundamental que o desenho tenha uma grande apresentação, que seja explícito e 

que proporcione de imediato um determinado entusiasmo à pessoa que o vai executar. Se o 

desenho não transmite esse entusiasmo, se já é em si uma coisa pobre, inexpressiva e sem 

graça, as costureiras, as mestras, as profissionais que vão executar aquele trabalho não se 

sentem motivados para fazer uma coisa com alguma grandeza, porque eu acho que também o 

figurinista, tenha que ter conhecimentos de costura. Não necessita de os ter profundamente, 

mas tem de ter alguns... mas que deve também deixar... controlada, obviamente, alguma 

liberdade à parte da costura; ou seja, às vezes, e há que ter também essa humildade, as mestras 

e as grandes costureiras com quem tive a oportunidade de trabalhar (com as melhores de 

todas) trazem também uma mais-valia ao nosso trabalho. Portanto, há que deixar também 

algum espaço para a criatividade dos artífices que fazem as coisas e executam o que nós 

desenhamos.  

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 
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• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Eu acho que a expressão corporal e os adereços, já lhe respondi a isso. A iluminação vem 

depois. Depois, tirando alguns efeitos que eventualmente se queira dar ao guarda-roupa, e 

então para isso usam-se materiais que possam receber a luz de uma determinada maneira, 

depois acho que é fundamental, e aqui nesta pergunta o resto eu acho que já respondi 

praticamente a tudo. Também o conforto e mobilidade... também acho que já respondi a isso 

porque é um facto que o actor tem que se sentir bem. E eu acho que é fundamental, e se não 

focamos ainda esse ponto, mas acho que é fundamental que, quando se desenha um figurino, 

fazer primeiro um esquisso e mostrá-lo ao actor, à pessoa que o vai vestir. O que é que achas? 

Gostas?... sendo que é nossa obrigação defender o actor. E não só defendê-lo como criar 

condições para que ele se sinta bem e se sinta confortável e, se possível, ajudá-lo até a compor 

a personagem. Eu, no meu caso, quando o actor põe algumas reticências, eu digo: pronto, 

muito bem, vou fazer outro. Não faço concessões: ah, eu gosto muito disto, mas havia de ser 

um bocadinho mais decotado, ou devia ser mais curto, ou devia ser mais apertado. Não; se há 

aí alguma reticência, faço dois ou três ou quatro ou vinte até achares que é isso que queres e 

que gostas. Porque se nós começamos o nosso trabalho a fazer um corte aqui, um corte ali e 

um corte acolá, aquilo acaba por ser uma manta de retalhos e a ideia perde-se e a coisa fica 

sem interesse, sem graça e coxa. Portanto, é melhor fazer tudo de novo do que estar a 

remendar. E penso que lhe respondi a esta questão. Se há alguma coisa que não está 

perguntada nem respondida...  já está! 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Eu acho, que não considero nem uma coisa nem outra; eu normalmente quando... primeiro 

quando faço um trabalho... são o director, ou o encenador, ou o coreógrafo ou o realizador 

que me convidam para fazer esse trabalho; portanto são pessoas que me conhecem, que 

conhecem aquilo que eu faço, e que me convidam para fazer esse trabalho. Quando... o 

início do trabalho para mim é sempre uma coisa feita com o director do espectáculo. 
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Portanto, não é uma imposição, eu penso, tanto quanto possível, ter que dar algumas coisas 

também à pessoa que está a dirigir o espectáculo, quer seja o coreógrafo, quer seja o 

encenador; sobre as ideias que ele me dá eu faço um pequeno... No caso dos actores faço um 

pequeno caderno de esquissos e marcamos uma reunião e digo-lhe: olha, gostas mais disto 

assim, achas melhor esta ideia, isto é demais, e chegamos sempre a um acordo, é um trabalho 

de conjunto. Nunca tive nenhum encenador que, até hoje, me impusesse nada, porque, se 

não, qual era o espaço que ficava para a nossa criatividade. Não é? 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Acho que já está respondido. Eu considero que deve ser feita pela mesma pessoa. É evidente, 

por exemplo, no caso da televisão e aqui especialmente onde eu estou a trabalhar neste 

momento, se nós temos três ou quatro produções, ou três ou quatro novelas, a funcionar ao 

mesmo tempo, é... em televisão as coisas passam-se de outra maneira. É impensável; temos 

que ter... tem que haver uma equipe de cenografia, uma equipe de guarda-roupa, uma equipe 

de decoração, até porque nós normalmente... depois há décors eventuais, há cenas que vão... é 

impossível uma pessoa só chegar para tudo. Até pela velocidade das coisas... com que as coisas 

se passam em televisão, não é a mesma. Agora, no teatro, no bailado, no cinema, acho 

fundamental que seja a mesma pessoa a fazer, ou então que haja um art director que coordene 

uma equipe toda, e que seja ele o responsável final que aprove os vários sectores, e a ligação 

entre eles. 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Se o actor não estiver lá, não compõe de certeza. O figurino pode ser a coisa mais 

extraordinária do mundo, mas se o actor não souber vestir, se não tiver talento, se não tiver o 

trabalho dele feito, não é o figurino que o ajuda. Para isso, põe-se o figurino num manequim, e 

ele se estiver num manequim inanimado, não compõe a personagem. 
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8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

Bom, isso eu também acho que, parcialmente, já respondi. O figurinista deve sempre, sempre, 

defender o actor. Eu quando digo defender, digo tentar pô-lo o melhor possível com as suas 

condicionantes físicas, obviamente, e o mais próximo da personagem possível. O que é que 

acontece: acontece que se um actor á baixo, ou gordo, ou mais velho ou mais novo, ele vai 

provavelmente... o director do espectáculo já o escolheu para aquele papel dadas as suas 

características físicas; portanto não vale a pena nós estarmos aí a tentar disfarçar seja o que for. 

Mas há casos em que não é bem assim; e é possível... Eu tento sempre que os actores se 

sintam bem e que... Eu acho que eles que são... como eu costumo dizer, é uma raça por que eu 

tenho um apreço extraordinário, tenho um filho que é actor, portanto... fui professor de 

actores durante anos e acho que. gosto imenso de actores. E conheço bem as limitações, as 

inquietações, os medos, as inseguranças, e acho que a roupa, nesse aspecto, ajuda imenso a 

compor... Há uma coisa que é muito frequente, que é um actor que está... sobretudo no teatro, 

anda ali às voltas nos ensaios até encontrar como é que há-de fazer, e de repente eu mostro-

lhe o desenho do figurino, e já me têm dito muitas vezes, “ai ó Zé, que bom, ajudaste-me 

imenso, olha, quando olhei para a roupa vi logo outra maneira de fazer isto”, portanto acho 

que nesse aspecto o figurino, e fico muito contente quanto isto acontece, o figurino pode 

ajudar o actor a fazer o seu trabalho, pode ser uma boa ajuda. 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Eu venho de uma família de pessoas que trabalhavam em moda; é claro que quando eu nasci 

esta expressão “moda” não tinha o mesmo sentido; a minha Mãe era mestra de costura, a 

minha Tia trabalhava também com ela, tinha um atelier de costura nos Armazéns Grandella, 

uma casa com imensa gente a trabalhar, e eu cresci nisso, nesse meio. Depois, quando fui 

para as Belas Artes, gostava de desenhar, porque às vezes as minhas colegas pediam, “oh Zé, 

podias desenhar um fato”, porque sabiam que eu tinha alguns conhecimentos nessa área. E 

um dia, na Brasileira, estava a desenhar uns figurinos... Na minha altura, na minha cabeça 

não seriam figurinos; eram uns desenhos um bocado... havia o revivalismo da Arte Nova e 

eu fazia aquelas... fazia aqueles desenhos, e houve um encenador, que era o Norberto 
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Barroca, que viu eu estar a fazer aqueles desenhos, eu era um miúdo na altura, e convidou-

me, se eu não queria fazer uns figurinos e uns cenários para uma peça; e eu disse, eu não sei 

fazer, e ele “ai sabe, sabe”. E foi assim que fiz os primeiros figurinos para teatro. Era uma 

peça que não se chegou a fazer. Mas depois estreei-me numa outra peça chamada “Amor 

68”, portanto está a ver que isto se passou em 67. 

 

Aditamento 

Eu acho que gostaria de rectificar aqui esta sua segunda questão. Eu não considero que a 

cenografia... que os figurinos sejam uma extensão da cenografia, assim como não considero 

que os cenários sejam uma extensão dos figurinos. Acho que têm que ser um conjunto, que 

são coisas diferentes, porque há peças que, pelas circunstâncias – e eu acho que, realmente, a 

palavra figurinista liga muito mais ao teatro e ao bailado do que, se calhar, a outras áreas, em 

que os figurinos têm mais importância do que a cenografia; eu fiz, nomeadamente, uma peça 

chamada “Fígados de Tigre” no Teatro Nacional, que a presença do guarda-roupa era muito 

mais forte do que a presença da cenografia, o que não quer dizer que a cenografia fosse uma 

extensão dos figurinos. São coisas que se complementam. Voltamos aqui à sua questão, n.º 4 

– noção de espaço. Sendo que a pessoa que desenha os figurinos é a pessoa que faz o 

cenário, temos aqui essas duas coisas a completarem-se, ou seja, jamais eu iria desenhar uma 

escada muto apertada, por exemplo, para que passem por lá saias do século XVIII. São estas 

coisas que são importantes. Se o cenógrafo não tem conhecimento, está a fazer uma peça de 

época, por exemplo, se não tem o conhecimento do guarda-roupa dessa época, que é uma 

coisa muito frequente, vai com certeza cair em alguns erros, como seja criar espaços por 

onde o guarda-roupa não pode passar, e não tem que ser o guarda-roupa a adaptar-se à 

cenografia; tem que ser a cenografia a funcionar com a monumentalidade e o espaço físico 

que permita que o guarda-roupa se movimente. 
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Luís Filipe de Abreu 
 
(em resposta a entrevista da designer Graça Rodrigues), Novembro 2008 
 
 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Figurino é trabalho de concepção plástica que visa, na medida dos próprios recursos, (criar, 

definir, revelar...) contribuir para a construção da identidade do “personagem”; o figurino 

pode ter função meramente decorativa (ex. espectáculo musical) ou ser elemento 

preponderante da caracterização dramática, de acordo com um texto. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

A função do figurinista, entendendo-se como “trabalho especializado”, poderá ser 

independente da do cenografista, não “extensão” da cenografia; porém tendo ambos como 

finalidade cooperar numa obra global, faz pouco sentido que nas suas tarefas se alheiem 

mutuamente dessa condição; o encenador é o outro interveniente que tem que estar presente 

nessa acção de conjunto e, em princípio, do meu ponto de vista, deveria liderar e promover a 

confluência, o ajustamento, a coerência, sem que isso signifique necessariamente uma 

submissão passiva a qualquer estereótipo; está em causa um efeito final que pode bem resultar 

de um choque assumido e não de uma harmonia comprometida.  

Ex.: um espectáculo de teatro de Gil Vicente, pode supor naturalmente um cenário 

arquitectónico sugerindo ambiente do sec.XVI, com figurinos caracterizadores da mesma 

época; o encenador pode por razões justificáveis, preferir anular o elemento cenário com uma 

simples cortina negra, onde eventualmente se destaquem os figurinos, como elemento 

bastante; mas, noutro sentido, poderia preferir um cenário bastante objectivo onde os 

figurinos fossem reduzidos a malhas lisas e mono-colores, ou antes o uso dos trajes de hoje, 

acentuando a eventual actualidade do texto. Estaríamos em presença de soluções 

simplificadoras, economizadoras, talvez, onde o empobrecimento da visão plástica pode ser 

compensado pelo talento dos actores ou pela imaginação complacente dos espectadores... 
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3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Por princípio direi que um “figurinista” é um profissional preparado para resolver os 

problemas que a essa função competem; um estilista cumpre normalmente outras funções 

bem diferentes; do mesmo modo que um pintor, só por essa razão, não pode assegurar a 

funções de cenarista ou figurinista; a capacidade de um artista de formação estranha à 

específica para se adaptar àquelas funções, fazem supor, no mínimo, um tipo de “visão 

plástica” própria do espectáculo e, por outro lado, a solução de problemas técnicos que 

também são específicos. 

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos  

• Ligação com o cenário e os adereços 

Todos os conhecimentos elencados são importantes como disciplinas da formação de um 

artista plástico do espectáculo. Depende dos casos e das circunstâncias, poder dizer-se que 

esta ou aquela tem mais importância. 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Nas minhas experiências foram-me dadas orientações que respeitei e a que procurei dar 

respostas compatíveis com as minhas ideias. De facto foi a partir dessas orientações 
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fundamentais que tentei construir as minhas imagens. Nalguns casos apresentei soluções 

alternativas como base de opções. 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Acho que tal pergunta não pode ter uma resposta absoluta. À partida parece indispensável que 

haja concordância quanto aos objectivos, o que não significa forçosamente unicidade de 

estilos. Depois, quem define os objectivos? O encenador? Os artistas plásticos? Todos? O 

ideal pode ser bem servido pela unidade como por uma complementaridade bem urdida e 

balanceada. A equipa pode até não ser coesa. Tem é que ser bem dirigida e solidária quanto 

aos objectivos concertados. 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

A resposta está implícita na própria pergunta: se se “compõe” é porque se “integram”, se 

“combinam”, diferentes “componentes” do personagem. Entre eles o figurino. Mas não 

podemos esquecer o texto, que, ponto de partida, implica a expressão oral e corporal, as 

atitudes e comportamentos do personagem, onde o figurinista encontra os fundamentos da 

sua imagem (imaginação). Verdadeiramente só o “texto” nos esclarecerá sobre se, um 

esfarrapado e um emplumado vestido de seda, não serão antes um príncipe e um mendigo, 

ambos disfarçados em contrário. Mas reconheço que o figurino pode ser, nalguns casos, um 

poderoso elemento, dominante na caracterização da figura. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

A minha experiência como figurinista é reduzida. Suficiente para me aperceber de que a 

morfologia do actor importa muito e pode ser condicionante. Um caso até recordo pela graça 

que revestiu, de uma famosa cantora de ópera, com um corpo rotundamente inadequado ao 

papel de jovem e gentil inspiradora de paixões, mas muito humilde e simpática que, perante 
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várias colegas e na minha presença disse “estou-lhe muito grata porque foi o único figurinista 

que me conseguiu emagrecer cinquenta quilos”. Na verdade ela está convencida que eu, com 

umas ilhargas de veludo negro, lhe alterei a silhueta. Sou o primeiro a acreditar que com 

tecidos, cores, luzes, se fazem milagres todos os dias... 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

As ocasiões (poucas) em que trabalhei em figurinos, vieram como acréscimo de cenografias, 

não foram por mim desejados dada a minha inexperiência e estranheza a esses domínios, 

embora fosse um espectador com o maior interesse no assunto.  

No tocante a figurinos, o caso mais relevante e mais interessante como projecto foi o bailado 

Romeu e Julieta (Prokofiev) para a Companhia Nacional de Bailado, sendo director Armando 

Jorge, bailarino, coreógrafo, autor de cenários e figurinos, também. 

A expectativa de apoio na interpretação dos desenhos por alguém com conhecimento 

especializado e experimentado nem sempre se concretizou como esperava. 

Os resultados globalmente satisfatórios para o autor, foram aplaudidos pelo público, e foram 

bem acolhidos pela crítica em Portugal, como em Espanha e sobretudo em França. 

Muitas dificuldades resultaram da falta de meios, à data, muito carenciados em verbas, 

materiais, tempo, outros. Foram muito limitativas as faltas de tecidos e outros objectos e de 

materiais próprios para a visão em palco. Padrões com desenhos em escala própria e com 

visibilidade em condições de distância e iluminação, são inexistentes no país. O mesmo no 

capítulo de materiais para adereços e adornos complementares. 

Ao dizer-se, como acima, que se fazem milagres com carências supridas pela imaginação, não 

devemos ignorar que esse culto do “desenrascar” com habilidades, que é meritório no teatro, 

pode conduzir a vício de improvisação ou condescendência. Pode ser limitação que busca 

refúgio, por exemplo, no “realismo naturalista” (a solução mais viável) tantas vezes inibidor do 

rasgo criativo verdadeiramente próprio do espectáculo. 

 

 

10. Acrescento um ponto #10 para me permitir, na sequência do anteriormente dito, 

referir um aspecto que me parece ter interesse e ser propositado. 
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Aceitei os encargos como desafios, receoso das minhas limitações, mas encorajado pela 

confiança de pessoas conhecedoras do meio. Podemos perguntar donde veio tal confiança, se 

não existiam antecedentes e se não houve uma auto-proposta fundamentada.  

Já antes deixei dito que acho que ser pintor firmado no respectivo meio não garante sucesso 

nestes outros campos de actividade. Muitos casos tem havido em que grandes nomes da 

pintura foram convidados a produzir para as artes do espectáculo, por razões outras que não a 

sua imediata apetência para elas. Houve talvez a vontade de prestigiar esses espectáculos e os 

seus promotores, criando não exactamente casos de grande nível artístico, mas factos culturais 

mais abrangentes, através não tanto da apreciação da estética própria, mas mais pela projecção 

fora dela, em termos publicitários. 

Assim aconteceu abundantemente por exemplo em Paris na primeira metade do sec.XX, com 

inúmeros grandes nomes da pintura, a começar por Picasso. Menos notória talvez em termos 

“culturais” mas certamente mais profícua em termos de palco, foi sem dúvida a contribuição 

de outro sector de artistas plásticos, esses sim, com competência, gosto, talento criativo 

inovador, grande qualidade artística e conhecimento vívido da “coulisse”. Os trabalhos desses 

não constam nas grandes histórias da arte como caprichos e curiosidades dos grandes mestres. 

Mas constituíram contribuições muito importantes para o engrandecimento e renovação das 

formas artísticas respectivas e contribuíram para espectáculos de grande nível artístico. Assim 

foi um pouco por toda a parte, com exemplos relevantes como (Jean Picard Ledoux,......) em 

França, (John Pipper...) em Inglaterra, (Antoni Clavé,....) em Espanha, (Salvatore Fiume...) em 

Itália, Almada Negreiros, Roberto de Araújo, ...) em Portugal. 

Romper desse modo com as rotinas foi intenção também de directores como Armando Jorge 

na C.N.Bailado e pintor Lima de Freitas no T.Nac. D.Maria II, Carlos Avilez em Cascais. 

Chamaram a colaborar artistas plásticos (poucos) que entenderam (nos seus critérios) poderem 

servir. Creio que procuravam seguir naquela segunda linha que referi acima, evitando os 

notáveis das bienais.  

Quanto ao fundamento das suas escolhas no que a mim respeita, penso que terá pesado nos 

seus subconscientes a noção de que eu era apto para “criar imagens” onde a caracterização de 

ambientes e personagens, climas, figuras, onde preponderavam acções de movimento, 

gestualidade, interacção, dramatismo.  
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Por outras palavras, prevaleciam alguns dotes de ilustrador. E neste momento puxo a brasa à 

minha sardinha para dizer que nas actividades de cenografista-figurinista vejo grande afinidade 

com as do ilustrador. Servindo-se da mesma gramática de representação (a nível de projecto), 

buscam os mesmos objectivos: explicitam o texto, tornam-no visualmente acessível e 

significante. 
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Mariana Sá Nogueira 
Entrevista concedida no dia 11 de Julho de 2008, em Lisboa 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Eu penso que um figurino é... ou deve ser, numa tentativa de definição abrangente, um 

conjunto de peças de vestuário, aquilo a que na moda se chama um coordenado, em que as 

qualidades expressivas, simbólicas, evocativas e sobretudo icónicas prevalecem. Um figurino, 

no seu processo de criação e de construção tem elementos comuns e elementos divergentes 

com a área do design, a área da moda e a área das artes plásticas. Tudo o resto é só roupa. Não 

significa nada. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Não, eu acho absolutamente que é independente. Acho que os figurinos falam uma linguagem 

própria que é diferente da da cenografia, é independente da cenografia. Há coisas que se 

podem expressar, ideias que se podem formular através dos figurinos, que não se podem nem 

expressar nem formular através da cenografia nem de nenhuma das outras componentes do 

espectáculo... Não quero dizer que não possam até ser feitas pela mesma pessoa, embora eu 

sempre tenha feito só figurinos; fiz cenografia umas duas vezes na vida, detestei, e nunca mais 

fiz! (risos) Acho que o faria pessimamente...  

Aquilo que eu vejo frequentemente, talvez porque há ainda uma hierarquia muito vincada no 

teatro, ou em certo teatro que se faz, quando é a mesma pessoa a fazer cenários e figurinos, é 

que os figurinos tendem a ficar subordinados à cenografia, a funcionar, justamente como uma 

extensão desta. Isto, quanto a mim é pobre relativamente às infinitas possibilidades de criação 

estética e dramatúrgica de um espectáculo. O que acho é que tem que haver um diálogo 

aprofundado entre cenografia, figurinos e restantes elementos do espectáculo, de modo a criar 

objectos com uma estrutura de sentido sólida, dinâmica e interessante. E se esse diálogo 

muitas vezes não se estabelece, ou aprofunda, é porque as condicionantes de produção ou o 
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modo como as relações entre os vários membros de uma equipa de trabalho se organizam, 

não o permitem.  

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir esse 

papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é suficiente 

para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Acho que é preciso uma formação específica para tudo e mais alguma coisa (risos) 

Sou cem por cento a favor da especialização. E mais acredito que a especialização é a única via 

para a qualificação das profissões artísticas. Sobretudo num meio em que, por razões políticas 

e culturais que talvez não caiba aqui discutir, o desconhecimento e o desrespeito das práticas 

artísticas é generalizado.   

Acho que quando um designer de moda faz figurinos isso pode ser muito interessante como 

experiência localizada, porque é um projecto específico, porque determinada pessoa trabalha 

com uma linguagem que tem a ver com o assunto de que se está a pretender falar, o sítio onde 

se está a pretender chegar, aquilo que se quer fazer em determinado momento, pelo próprio 

interesse mediático do objecto final. Há pouco tempo estive a trabalhar com os meus alunos a 

partir de um guarda-roupa que Rei Kawakubo, designer da marca Comme des Garçons fez para 

uma coreografia de Merce Cunningham. Esse encontro só por si é um acontecimento artístico, 

e como tal tem muitíssimo interesse. 

Noutro sentido, o que um designer de moda faz por vezes de modo mais incisivo é criar 

projectos de figurinos marcantes relativamente ao tempo histórico preciso em que são 

realizados, porque esse é o território da moda. O espírito do tempo. 

Os figurinos de Belle de Jour são extraordinários. Mas Yves Saint Laurent não é o figurinista 

mais interessante do mundo. È um dos designers de moda mais interessantes do mundo que 

fez figurinos extraordinários para um filme extraordinário. Sandy Powell é mais interessante 

como figurinista que Yves Saint Laurent.   

De um modo geral, se queremos deslocar, a actividade de pensar e fazer figurinos de uma 

prática meramente ilustrativa e decorativa temos que ter pessoas que estão preparadas e 

despertas para as questões específicas da criação de figurinos, e não pessoas que o fazem 
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esporadicamente. Os figurinistas mais interessantes são os que desenvolvem uma linguagem 

ao longo do tempo, ao longo de um percurso coeso do trabalho.  

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Eu dou aulas há relativamente pouco tempo, mas dada a minha própria formação, experiência 

profissional, e de contacto com os alunos, ponho em prática a ideia de que a formação de 

figurinista é eminentemente artística. 

A formação técnica é, por outro lado, absolutamente indispensável porque uma não se 

desenvolve sem a outra, ou não se aprofunda sem a outra.  

O que me parece é que a questão mistura vários elementos relacionados com a aprendizagem 

técnica, como seja a importância da iluminação, conforto e mobilidade, características dos 

tecidos e, elementos artísticos como a noção de espaço e diálogo com os outros elementos 

cénicos.  

Pessoalmente acho que as questões da formação artística básica são as primordiais, e têm que 

ver com factores como saber pensar e lidar com a forma, com a cor, com a textura, com os 

infinitos universos de significação destes elementos; desenvolver uma cultura aprofundada, 

tanto da história do teatro como da história da moda, mas também das artes do espectáculo 

em geral e das artes visuais, da música, da literatura e o que mais seja do interesse pessoal de 

cada aluno/criador e contribua para tornar o seu trabalho específico.  

Estas são as questões primordiais.  

Depois as questões técnicas... evidentemente são muito importantes porque, se não houver 

algum conhecimento nessa área, a concretização das ideias fica bastante limitada. 



146 
 

Mas há outra coisa que eu insisto imenso com os meus alunos que é o desenho, lá está! (risos) 

Há um diálogo que se estabelece entre a ideia e a forma de representação dessa ideia que me 

parece extremamente importante. É a forma como se desenvolve esse diálogo, que muitas 

vezes determina o resultado final. Por exemplo, a mim aborrece-me o desenho de figurinos 

tipificado. Há uma série de fórmulas de desenho de figurinos que vão sendo passadas de 

geração para geração, ou o que for, que bloqueiam o desenvolvimento de novas propostas, e é 

dada pouca atenção a esse lado como se não fosse relevante, como se qualquer coisa servisse, 

por que o que importa é o que se vai fazer, e basta uma pequena anotação no papel e já está! 

Muitas vezes não é, ou pelo menos nos meus trabalhos não é. 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Eu tenho muito mau feitio! (risos)  

Eu faço dois tipos de trabalho; no Cão Solteiro, que é a Companhia que formei com a actriz e 

minha irmã Paula Sá Nogueira, e o actor Marcello Urgeghe, e da qual são colaboradores 

regulares Nuno Carinhas, Miguel Loureiro, André Teodósio, André Godinho, entre outros,  e 

fora do Cão Solteiro. Dentro do Cão Solteiro essa questão não se põe, porque nós fazemos 

uma versão particular daquilo que se chamaria criação colectiva. Partimos por vezes de 

pressupostos muito abstractos para construir espectáculos; nunca de textos. Fazemos toda a 

primeira fase do trabalho muito partilhada, ou seja, toda a gente se reúne à volta da mesa e 

discute todos os aspectos do espectáculo. E é da conjugação de todas as ideias que as coisas 

vão nascendo e que o espectáculo se vai construindo. Portanto, não há directivas de 

encenador, há um corpo de trabalho que vai surgindo em cima da mesa com várias pessoas a 

participar na sua construção, o encenador, cenógrafo, figurinista, actores, etc. etc., por aí fora. 

E este é o tipo de trabalho que eu prefiro fazer. Quando trabalho fora do Cão Solteiro, 

normalmente vejo-me enquadrada numa estrutura hierarquizada, tradicional, aí sim, há um 

encenador, normalmente o texto é o ponto de partida para a construção do espectáculo, e 

pronto, vem por aí abaixo, ficha  técnica  toda.  

De uma maneira geral se eu pensar numa estrutura tradicional, tal como ela habitualmente se 

organiza, o modo como as ideias do encenador são apresentadas, sim, parece-me impositivo. 
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O que também acontece, é que eu tenho um péssimo feitio e quase ninguém trabalha comigo, 

a não ser dois ou três encenadores que não me impõem nada! (risos) Como a vida tem um 

equilíbrio, eu vou-me zangando com as pessoas que, se calhar, teriam tendência para me 

impor coisas; não trabalho com elas, e elas não querem trabalhar comigo. Fora do Cão 

Solteiro trabalho com duas ou três pessoas com quem mantenho um diálogo artístico, mesmo 

que o processo de trabalho não seja tão partilhado como aqui. 

O encenador Rogério de Carvalho, por exemplo, e outras pessoas com quem tenho um 

diálogo cúmplice, e onde nada vem por imposição porque há uma margem de confiança muito 

grande.  

Mas, claro, como é evidente, volta e meia lá vou trabalhar com pessoas com quem nunca tinha 

trabalhado antes e... por vezes não é fácil. 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por 

uma mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Bem, eu já respondi, acho que são competências diferentes, eu acho preferível que sejam 

pessoas diferentes a fazer. Não quero dizer que não haja exemplos de coisas muitíssimo bem-

feitas, trabalhos magníficos feitos pela mesma pessoa. Eu por exemplo não quero fazer 

cenografia, de modo nenhum! Para mim pessoalmente tem a ver sobretudo com uma questão 

de escala, a cenografia e os figurinos. Mas prefiro quando são duas pessoas a fazer, como é 

evidente; é a minha prática.  

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Eu, para já, sei cada vez menos o que é uma personagem. (risos) Depois, cada vez tenho mais 

dúvidas sobre a pertinência da personagem e de um teatro de personagens. E cada vez menos 

trabalho com personagens. Mas quando o faço acho que o figurino é certamente uma parte da 

definição da personagem ou, mais importante, da sua localização num tempo e num espaço 

poéticos, filosóficos, históricos, políticos... 

Por outro lado, e na medida em que acho que esse lado evocativo do figurino é talvez o mais 

importante, acho interessante quando este contradiz de alguma maneira a personagem. Acho 
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que o conflito de sentido e o conflito formal são elementos particularmente ricos na feitura 

dos espectáculos.  

Quando eu trabalho não tenho preocupações ilustrativas de espécie nenhuma, aliás já me meti 

em vários sarilhos por causa disso. Depois justamente quando se está a trabalhar com textos e 

quando se está a fazer teatro com personagens muito marcadas, as pessoas ficam à espera que 

se cumpram rigorosamente as indicações do autor, que se respeitem todas as didascálicas e 

todas as frases que contêm alusões a peças de roupa, e isso a mim parece-me secundário 

relativamente à criação de um ambiente cénico e de um universo de significação.  

Eu nunca construo figurino a figurino: defino primeiro o contexto geral de referências 

artísticas e/ou históricas onde o conjunto dos figurinos se insere, um ambiente de formas e 

cores, e depois vou concretizando em passos sucessivos cada figura, tentando que façam 

sentido isoladamente e nas relações que estabelecem entre si. 

A última coisa é saber se o que lá está são umas calças ou uma saia, ou se a bainha da saia está 

dez centímetros acima ou dez centímetros abaixo.  

Retomando o fio à meada, acho que o figurino contribui para definir, caracterizar, identificar 

uma personagem, mas essa não é a sua função principal; a sua função principal é de facto criar 

um universo de significação, que faça com que a vivência de determinado espectáculo seja 

uma experiência rica, interessante, inteligente, emotiva, bonita... todas essas coisas. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

Completamente determinante! Também por isso é que a participação do figurinista nos 

ensaios é tão importante, porque há uma parte de observação, não só do corpo, mas também 

da gestualidade do actor, e mesmo da sua personalidade, que é essencial; são coisas que não se 

vêem se não se estiver lá a olhar para as pessoas... tem que se passar tempo com elas. Eu sou 

grande entusiasta da beleza física dos actores; digo estas coisas tão contrárias, mas gosto da 

ideia de vestir as pessoas de modo a que fiquem, e se sintam, bonitas. A beleza é uma 

componente fundamental do teatro, a sua confirmação e a sua negação. A beleza é um valor 

altamente subversivo. Trabalho também frequentemente, e no mesmo sentido, com a 

alteração do formato do corpo, a alteração da proporção. Isto para dizer que sim, que a 
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morfologia do actor é absolutamente determinante e que não se pode vestir dois actores 

completamente diferentes, do mesmo modo para o mesmo propósito cénico. Voltando ao 

teatro de personagens, por exemplo, se tiver a mesma personagem para vestir e dois actores 

completamente diferentes, o figurino não pode ser o mesmo; corpo e figurino devem formar 

um todo. 

 

 

9. Como surgiu (surgiram) a (s) oportunidade (s) de trabalhar como 

figurinista? 

Alguém me rogou uma praga! (risos) Eu era boa rapariga, vinha de boas famílias (risos) um dia 

tropecei... e foi assim!  

Basicamente não acredito em vocações. O que me aconteceu foi que, para já, vinha de uma 

família de artistas, portanto estava habituada a ver pintura e escultura, a teatro, à dança, e a ler, 

e a todas as formas artísticas. Portanto, criei uma tendência e apetência para apreciar essas 

coisas. Mas não fazia ideia que ia fazer teatro. Depois foram-me acontecendo coisas pelo 

caminho; fui conhecendo pessoas, a minha irmã ter começado a fazer teatro também foi 

obviamente determinante, mas a minha ideia não era nada esta, eu queria ir para design de 

equipamento, na altura era assim que se chamava, nas Belas Artes, depois tropecei em várias 

coisas e acabei por fazer Realização Plástica do Espectáculo no Conservatório. Mas é verdade 

que sempre gostei muito de roupa, de fazer roupa, houve uma altura em que ainda me 

tentaram persuadir a estudar moda, coisa que eu não o fiz logo, fiz primeiro Realização 

Plástica e depois de terminar esse curso e trabalhar durante alguns anos, fui estudar Design de 

Moda como parte de um processo pessoal de aprofundamento de conhecimentos de design de 

vestuário. Acho que o trabalho que faço hoje é um diálogo permanente entre o meu gosto 

pelo teatro e o meu gosto pela moda, entre outras coisas. Mas não foi um caminho 

minimamente premeditado nem calculado, foram coisas que eu fui descobrindo e fui 

experimentando fazer. Depois também é evidente que a apreciação dessas coisas também foi 

determinante; porque se eu tivesse feito os primeiros figurinos e tivesse caído tudo em cima 

“ai meu Deus, ai que horror”, se calhar tinha desistido (risos), mas não foi isso que me 

aconteceu.  
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Miguel Sá Fernandes 

 

Entrevista concedida no dia 10 de Dezembro 2008, em Palhais 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Figurino é um desenho que vai dar as directrizes para o guarda-roupa do personagem; é 

através desse desenho que apresentamos ao encenador o modo como o personagem vai estar 

vestido; daí haver um desenho, de forma a que o encenador saiba, à partida, como é que vai 

ser. Esse desenho, é o figurino. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Não, o figurino nunca poderá ser independente; o figurino está sempre ligado à cenografia. Há 

casos em que o autor é o mesmo, e eu tenho feito em simultâneo os cenários e os figurinos; 

nesse caso os desenhos são feitos em conjunto, e depois são apresentados ao encenador, com 

quem se irá discutir o visual total. Mais frequentemente, quando existe um figurinista e um 

cenógrafo, juntamos os desenhos de ambos e trabalhamos em conjunto, de maneira que o 

figurino e o cenário estejam sempre interligados, porque é do visual geral que se está a tratar. 

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Como é natural, uma formação específica como figurinista ajuda. No meu caso, tirei o curso 

de Design de Teatro e fiz cenários e figurinos, de maneira que, realmente, essa formação 

ajudou-me. Daí a que qualquer artista plástico o faça… Aliás, houve já vários artistas plásticos 

que fizeram figurinos, pelo que é perfeitamente aceitável, embora uma formação como 

figurinista ajude a fazer um trabalho melhor. 
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4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Acho que aqui há de tudo um pouco; no fundo, o que são os conhecimentos essenciais para 

um figurinista? Para um figurinista… no fundo é ter uma ideia daquilo que se pretende para o 

personagem. O personagem em função do espaço, em função da história… Claro que tem 

tudo a ver com espaço e volumetria e com a iluminação, que é fundamental, claro. A 

expressão corporal é importante, claro que o actor tem que se movimentar, não se vai fazer 

um figurino em que o actor fique imóvel, sem se poder mexer. Conforto e mobilidade são 

fundamentais, especialmente quando se está a tratar de bailado ou ópera. Características e 

limitações dos tecidos e não tecidos: também é importante… Também já fiz figurinos em que 

houve problemas, porque os actores estavam muito quentes dentro do fato, e por isso há 

certas coisas que se tem que ter em atenção. A ligação com os cenários e adereços, claro que 

tem que haver uma forte ligação. A não ser que se queira que o figurino sobressaia, ou se 

contraponha ao cenário, não havendo portanto ligação nenhuma; mas, nesse caso, isso é uma 

intenção deliberada.  

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Considero que nunca é uma imposição, é sempre uma orientação. Quero dizer, que o 

encenador e nós, figurinistas ou cenaristas, trabalhamos em conjunto. Não há imposição num 

ou no outro, é um trabalho de conjunto, e, portanto, neste caso é uma orientação. 
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6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Não, não acho necessário; acho que, no fundo, quando nos convidam para fazer os cenários 

ou os figurinos numa peça, quem o faz já sabe mais ou menos a medida com que podem 

contar. Quando há uma equipa formada a fazê-los, ou duas ou três pessoas a fazer cenários e 

figurinos, tudo funciona como grupo. Quer dizer, eu apresento os meus desenhos de cenários, 

se estiver a fazer cenários, ou apresento os desenhos de figurinos, se estiver a fazer figurinos. 

E sentamo-nos todos à volta de uma mesa e apresentamos os nossos desenhos, e é o 

verdadeiro ponto de partida. 

 

  

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Não, por si só, não. Mas ajuda. Estou a falar no caso de novelas, por exemplo, em que, para 

fazer um figurino de novela, muitas vezes há um desenho inicial,  para depois, em conversa 

com o actor, o personagem vai surgindo através desse primeiro desenho. Há pequenos 

apontamentos de que o próprio actor se lembra, ou vai acrescentando, ao figurino, e que 

também o ajuda a compor o personagem. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

Sim, isso tem sempre a ver... Fazemos um figurino, às vezes, sabendo quem é o actor. Mas 

muitas vezes, não sabemos quem é o actor, e teremos que alterar esse figurino em função dele, 

porque, quando fazemos as provas do figurino, vê-se que há coisas que não batem bem, de 

maneira que há sempre alterações a fazer. Mas claro que ajuda, à partida, saber quem é o actor 

para quem estamos a fazer o figurino, se á magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, claro que 

ajuda, à partida. 
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9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Estudei, tirei o curso de Design de Teatro em Inglaterra comecei a fazer os primeiros figurinos 

enquanto estava a fazer o curso; depois fiz teatro, fiz televisão, e assim…fui fazendo 
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Rafaela Mapril 

 Entrevista concedida no dia 17/6/2008, nos estúdios da NBP, em Bucelas 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Um figurino é a roupa que os actores, ou bailarinos, ou músicos, ou o que for, vestem para 

uma performance, é a roupa de um performer; é a imagem dum performer. Nem é a roupa; é 

a imagem do performer.  

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Não, não é independente nem é uma extensão da cenografia; é uma parte do espectáculo, 

assim como a cenografia. E como tudo o resto; como os adereços, e por aí fora. Não, eu acho 

que nada é independente; é tudo parte do espectáculo; portanto não há independência. Mas 

não é, definitivamente, uma extensão da cenografia. 

 

  

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

Não, eu não acho indispensável a formação em nenhuma área, para nada; se calhar para ser 

médico, é capaz de dar jeito. Mas eu acho é que, se uma pessoa for estilista, tem uma 

aproximação diferente ao figurino... ou se calhar não. Porque ser figurinista não tem muito a 

ver com moda, mas também pode ter a ver com moda; por isso, dá um figurinista diferente. Se 

for um estilista, é um figurinista diferente; diferente de um figurinista que uma formação de 

figurinista. É só isso, mas não deixa de ser figurinista. E não deixa de fazer figurinos, e até 

podem funcionar maravilhosamente bem. 
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4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 

• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Ai, as características e limitações dos materiais! Acho que é o mais importante de tudo. O 

resto também e importante. Mas o conforto e mobilidade, por exemplo, pode ser importante e 

pode não ser. Se se quiser fazer uma coisa em que eles estão desconfortáveis e que não se 

conseguem mexer... eu já fiz. Eu já fiz roupa que... já nem me lembro, mas fiz qualquer coisa 

que eles não se mexiam mesmo, mas era de propósito... por isso... 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

É uma orientação, mas em última análise é uma imposição, porque a criação é do encenador, e 

ele é que zela para que o todo seja o todo e não uma soma de partes completamente 

disfuncional. Portanto, em última análise, se eu estiver completamente em desacordo com 

aquilo que me estão a pedir, ou me vou embora, ou sigo a orientação do encenador. Acho que 

não há outra maneira. E muitas vezes tem razão, e já me aconteceu mais do que uma vez, aliás 

já me aconteceu várias vezes, fazer coisas que eu não queria, que discordava, que achava 

horríveis, e que foram um sucesso e que funcionaram muito bem. Outras vezes, eu não 

gostava e achava horrível, e não funcionaram assim tão bem, e eu afinal tinha razão, mas de 

qualquer das maneiras, se existe um encenador, está por um motivo; portanto, ele assina 

aquilo. 
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6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Bem, por uma equipa coesa, de preferência. E daí, nem é preciso, na realidade, se o encenador 

controlar bem a coisa... Eu não acho nada que seja ideal ser feita pela mesma pessoa a 

cenografia e os figurinos, porque eu detesto fazer cenografia, e só gosto de fazer figurinos, e 

só faço figurinos. Portanto, estava desgraçada se tivesse que ser a mesma pessoa... 

 

 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Não, claro que não! Tem que ter cabelos, e maquilhagem, e tem que ter um actor lá dentro, e 

tem que ter um encenador, e tem que ter tudo... para ser um personagem... um personagem é 

um personagem, é uma pessoa que ganha vida ali. O figurino faz parte disso. 

 

 

8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

Normalmente é bastante determinante; poderá ser num sentido ou noutro; pode-se exagerar 

aquilo que ele já tem, pode-se tentar disfarçar algumas coisas, mas é... Interessa, excepto em 

coisa que são muito massificadas, do género uma marcha, que é igual para toda a gente; e 

mesmo aí tem que se pensar muito bem que se aquilo vai resultar nuns magrinhos e nuns 

gordinhos; mas pronto! 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

 (risos) Fui subornada pelos meus pais para ir para a Escola Superior de Teatro (risos). Eu não 

queria estudar, queria ir trabalhar; e depois eles disseram que se eu fosse para lá que me 

pagavam, acho que era uma viagem à Holanda. Não, isso foi para continuar; isso foi no fim do 

primeiro ano, para ir para o segundo. Não, no fim do segundo para ir para o terceiro ano. 

Nessa altura subornaram-me acho que com uma viagem a França, exactamente! Até ir para lá 

eu não fazia ideia o que é que era, nunca tinha ido ao teatro; só tinha ido ao teatro quando era 

criança, e não sabia, nem queria saber, nem me interessava. Fui lá inscrever-me e perguntei o 
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que é que era mais fácil, se para o curso de cenografia, se para o dos actores, e eles disseram-

me que cenografia era mais difícil, porque era preciso saber desenhar, e eu sabia desenhar e 

portanto fui para o de cenografia só para entrar, para não me chatearem. Mas depois gostei; 

depois fiquei viciada. 
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Teresa Alves 
 
Entrevista concedida no dia 17/6/2008, nos estúdios da NBP, em Bucelas 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Figurino é uma proposta que  se apresenta  para definir uma  personagem. Figurino  engloba, 

não só o guarda-roupa, como maquilhagem e cabelos. A partir do perfil de uma personagem, 

isto é, determinadas características - sexo, idade, profissão, posição económica, etc... - elabora-

se o figurino - cria-se a personagem, que tipo de roupa vai vestir, os tons, o penteado, a 

maquilhagem. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

É uma função que tem que estar intimamente ligada com a cenografia! 

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

É sempre importante e necessária uma formação específica como figurinista. Não quero dizer 

com isto,  que um estilista não responderia aos desafios da concepção de figurinos, mas o 

estilista é um criador de moda, o figurinista cria personagens. 

 

 

4. Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 
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• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Para mim, todos são essenciais! 

 

 

5. Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

 É sempre como uma orientação, imposição, não!  As propostas são apresentadas e analisadas. 

Se alguma  tiver de ser alterada, define-se uma linha e a partir daí trabalha-se nela até se chegar 

ao pretendido. 

 

 

6. Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Para mim, seria por uma equipa coesa. Figurino e cenário, como referi, têm que estar em 

contacto permanente. Estamos a  falar de personagens, cujo perfil engloba guarda-roupa com  

características específicas, a paleta de cor, os objectos pessoais, o ambiente em que circula. 

Tudo tem que encaixar !   Em televisão, às vezes é complicado; parece que cada pessoa 

trabalha no seu canto... o ritmo é alucinante e perde-se, por vezes, todo esse sentido de equipa. 

 
 

7. Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Não, não é só o figurino! Como lhe acabei de referir, há um conjunto de elementos de 

composição da personagem. Pensar em figurino,  não é só pensar em guarda-roupa. A 

maquilhagem e os cabelos são parte integrante desse figurino. 

Pergunta: quando está a fazer um figurino depois pode opinar em relação aos cabelos, ou 

outra área diferente?   

Normalmente opino:  do figurino faz parte a maquilhagem e cabelos.   À maquilhadora  e  

cabeleireira informo os tons da personagem, para as orientar no seu trabalho. Mas estamos 

sempre em contacto. 
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8. Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, 

baixo, gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

É mesmo determinante. Falando um bocadinho da minha experiência... ao iniciar um 

projecto de figurinos, o elenco proposto,  às vezes, sofre alterações, e  eu elaboro determinado 

figurino para determinada personagem, que vai ser interpretado por actor 'x'. Mais tarde, por 

qualquer razão, deixa de ser esse actor e passa a ser outro cujas características morfológicas 

não têm nada a ver - era magro, passou a ser gordo, por exemplo - há que reformular todo o 

figurino! 

 

 

9. Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? No seu caso tirou 

o curso de moda, como é que deu o salto para os figurinos? 

Tirei o curso de Design de Moda no IADE, e  na NBP havia falta de um elemento para as 

compras do guarda-roupa. Entrei como assistente de compras e ao fim de duas telenovelas 

propuseram-me que apresentasse um projecto de figurinos para a telenovela 'O Primeiro 

 Amor'. Apresentei, foi aprovada, e a partir daí, há 14 anos, até hoje faço figurinos; não só 

aqui, também já fiz em teatro. Gosto muito de fazer para teatro! As telenovelas são projectos 

longos , é um ritmo alucinante, são muitas personagens. No teatro é tudo mais pensado, mais 

agradável. São campos completamente diferentes. 

 

 

Pergunta extra: quando está a começar a criar os figurinos já tem a noção que são peças que 

vão ser todas compradas, ou que existem já em guarda-roupa, ou que são alugadas; não há 

propriamente uma confecção adequada como no teatro, não é? 

Pode existir para determinada personagem, cujo perfil e características permitam a confecção 

de certas peças do guarda-roupa, mas regra geral, adquirimos a roupa através de contratos com 

lojas, fábricas, soft sponsoring. No teatro depende do projecto. Se for de época, ou um 

guarda-roupa com características especiais, há toda uma confecção adequada, mas se for 

actual, também se recorre aos empréstimos de roupa ou outros contratos. 
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Vera Castro 
 

Entrevista concedida no dia 16 de Julho de 2008, em Lisboa 

 

 

1. Qual a sua definição de figurino? 

Figurino é tudo aquilo que é criado sobre o corpo de um intérprete (o que o tapa ou destapa, 

o maquilha, calça ou penteia) para que de actor, cantor ou bailarino que ele é passe a ser uma 

personagem na cumplicidade partilhada da sua definição. É como se diz, a sua segunda pele. 

Lembro-me que a Ana Bostorf a respeito da sua nudez no filme “Os sapatos pretos” dizia: 

“mas eu não estava nua, tinha sapatos, maquilhagem e os cabelos pintados”. 

 

 

2. Considera a função de figurinista como independente, ou como extensão da 

cenografia? 

Eu acho que, num espectáculo, nada é independente; qualquer que seja o espectáculo em que 

se trabalhe, seja de ópera, de dança ou de teatro... há um grupo de pessoas que está a trabalhar 

em conjunto; o figurinista, está sempre a trabalhar com outras pessoas. Portanto, nunca é 

independente, esta sempre em função de um intérprete, de um texto, de alguém que está a 

dirigir. Não diria que é uma extensão, é um trabalho que é feito em colaboração com diversas 

áreas. 

 

 

3. Acha indispensável uma formação específica como figurinista para assumir 

esse papel, ou que uma formação diferente, por exemplo como estilista, é 

suficiente para responder aos desafios da concepção dos figurinos? 

 A formação específica, aqui há uns anos, e relativamente às pessoas da minha geração, não 

havia, não é? Em relação a mim, acho que houve coisas que foram importantes, ou seja, ter 

feito as Belas Artes deu-me uma noção estética, um conhecimento e uma cultura que ajudaram 

a fazer figurinos, e cenografia. Depois era uma pessoa atenta ao que acontecia e por isso via 
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bastantes espectáculos, não sabendo que um dia ia estar do outro lado do palco. Se calhar, não 

tive uma formação específica, mas sempre fui curiosa, e acho que a curiosidade, seja em que 

situação for, é muito importante para vir a fazer alguma coisa. Eu sou da época em que não 

havia quase pronto-a-vestir. Ou se fazia a roupa em casa, ou se ia à costureira. Ia com a minha 

mãe às lojas, às provas e aprendi imenso com ela. Os nomes dos tecidos e a terminologia 

própria da execução. Quando me convidaram, um dia, para fazer cenografia e figurinos, 

percebi logo, nesse primeiro trabalho, que de facto... foi importante o já saber alguma coisa, 

porque senão não me tinham levado a sério, e eu dizia que isto era assim e não de outra 

maneira, mas a costureira fazia, por exemplo, uma coisa franzida quando eu queria em viés, e 

eu sabia explicar, porque já tinha uma bagagem para dizer o que queria e como o queria, 

porque senão o figurino é interpretado por quem faz, e nós não dominamos a situação. 

Mesmo assim senti nessa altura que pelo facto de nunca ter feito, fui um bocado tratada 

como... “esta é novata aqui na profissão, deixa ver se faço como quero”. Penso que, apesar de 

tudo, não comecei sem saber nada, não é?   

Também o facto de gostar de ler, pesquisar, de perceber dramaturgicamente um texto me 

ajudou a tornar-me figurinista. Um estilista poderá estar mais bem preparado para toda uma 

execução, mas se não tiver uma abertura cultural mais vasta, e esse interesse pela parte 

dramatúrgica, pode muitas vezes falhar. Ainda aqui há tempos li numa crítica sobre um 

espectáculo de dança (eu não o fui ver) e em que era um estilista a fazer os figurinos. Na 

crítica lamentavam que havia um desajuste entre os figurinos e o espectáculo em si, pois estes 

até perturbavam os movimentos. É preciso ter em atenção que ser figurinista não é só fazer 

uns “trapos” muito giros, é mais do que isso. É ter a capacidade de interpretar o papel a 

representar e desenhar a roupa de acordo com esse papel, ausente de qualquer preocupação de 

afirmação pessoal ou de uma marca. 

 

 

4-Nessa formação específica (eventualmente substituída pela experiência) quais 

os conhecimentos que considera essenciais: 

• Noção de espaço 

• Importância da iluminação 

• Expressão corporal 
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• Conforto e mobilidade 

• Características e limitações dos tecidos e não tecidos 

• Ligação com o cenário e os adereços 

Todos. Todos estes conhecimentos são essenciais, claro. Mas também acho essencial o 

conhecimento das boas práticas do relacionamento humano. Saber trabalhar em grupo 

 

 

5-Nas suas criações, considera as directivas do encenador e/ou do director de 

cena como uma imposição ou como uma orientação? 

Nunca como uma imposição; apesar de tudo é um trabalho com uma certa liberdade, não é? E 

acho que, quando o encenador, ou o coreógrafo, escolhe uma pessoa, ele já esta a fazer 

casting, portanto já sabe que essa pessoa pode corresponder às suas expectativas e ideias para 

um trabalho específico, portanto seria... se fosse uma imposição era um trabalho... sem nada! 

Desinteressante para fazer. E isto é um trabalho artístico, não é uma escravatura... Agora, há 

pessoas que não nos conhecem, conhecem o nosso trabalho e não nos conhecem, e portanto 

a comunicação pode passar melhor ou pior, há pessoas com quem nos entendemos facilmente 

e não precisam de dizer muita coisa; aliás eu penso que quando as pessoas falam muito, muito, 

e têm necessidade de falar e de se explicar, é porque há algo, às vezes, não está a passar bem... 

de um lado para outro; porque senão, às vezes, até duas ou três palavras, uma imagem, 

qualquer coisa de pequeno, se está no mesmo comprimento de onda, chega-se lá. Isso é o 

mistério... de facto é o mistério da comunicação das pessoas, e é variável. 

 

 

6-Considera que a obra ideal seria a concepção dos cenários e figurinos por uma 

mesma pessoa, ou no mínimo por uma equipa coesa? 

Eu acho que ideal, ideal, se se pode fazer, é fazer tudo, a cenografia e os figurinos. Eu, como 

isso me aconteceu muitas vezes, e às vezes também me acontece fazer só uma parte, sinto 

que... quando eu faço só figurinos há alguma razão: é porque a cenografia está a ser feita por 

uma pessoa que não sabe fazer figurinos, e é evidente que, dentro certo espaço, sei que me 

posso sentir bem. Tenho que sentir que quem faz a cenografia é uma pessoa que... eu gosto do 

trabalho dela, com quem posso me identificar. Por isso quem dirige tem também essa 
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perspectiva. Agora, se se pode fazer tudo, eu penso que isso é a melhor maneira de fazer as 

coisas, porque nós podemos, gerir o todo muito melhor. E, às vezes, fazendo as duas coisas, 

sabemos que pode ser mais... podemos dar mais relevância a uma ou outra, conforme a 

situação e... por exemplo, não acontecer... que depois até tudo se encaixa por vezes bem. Mas 

ainda agora o trabalho que eu fiz eu tinha uma noção vaga do era o cenário; só quando eu o vi 

mesmo construído (foi um trabalho com o João Brites) é que eu vi onde os meus figurinos se 

iam encaixar. Quando somos nós a fazer, nós temos a noção completa das cores, da dimensão, 

de tudo, portanto sabemos que... temos menos surpresas, sabemos com o que estamos a lidar. 

 

 

7-Considera que um figurino, por si só, compõe um personagem? 

Nunca, porque é assim: para já um personagem... figurino é tudo, não é? É a roupa, a 

maquilhagem, o cabelo, os sapatos, tudo o que compõe a imagem de um personagem. Mas 

nós vemos lá o actor e a maneira como ele faz, e tudo, isso não existe, isso não é nada. 

Portanto, por si só, não funciona, porque faz parte de um todo e o principal e... o que está lá 

dentro! E a melhor maneira como interpreta a personagem. Eu acho é que, às vezes, fica tudo 

tão bem ligado, que parece uma coisa só; isso é o ideal. 

 

 

8-Costuma tirar partido, ou ser condicionado, pela morfologia do actor (alto, baixo, 

gordo, forte, etc.)? Até que ponto essa morfologia é determinante? 

Eu acho que é absolutamente determinante. Aliás, a primeira experiência que eu fiz tinham-me 

dito... para fazer a maqueta, ler o texto, fazer a maqueta, fazer o desenho dos figurinos, e eu 

fiz, mas idealizando pessoas que eu nem sabia quem eram. Depois vi logo que, em duas delas, 

não podia ser aquela que eu tinha desenhado e que não funcionava naqueles corpos, mas foi o 

encenador que me tinha mandado fazer. O figurino só pode ser feito a partir do corpo do 

actor, não pode ser de outra maneira. E mesmo, por exemplo, a mim acontece-me, já vesti 

actores mais do que uma vez, portanto posso dizer que os conheço, mas que os conheço bem, 

porque já os vesti, e às vezes são pessoas que eu conheço, e que vejo bastante, mas, depois, na 

hora daquele determinado projecto, é como se eu não soubesse nada daquele actor. Portanto 

preciso de ver como é que ele actua, por onde é que está a levar a personagem, e ter em linha 
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de conta o trabalho dele. Portanto, não se pode ir contra a matéria-prima que é o actor (risos). 

O corpo dele, a maneira de se expressar, por exemplo agora neste... eu perco muito tempo... 

arranjo algum tempo, para estar sentada assim discretamente, a vê-los mexer, a ensaiar, para 

perceber melhor como é que posso tirar partido... Às vezes não é fácil, porque eles também 

nos ensaios se vestem com roupas largas, ou com coisas que nós não vemos bem quando não 

conhecemos como são, e se eu não conseguir ver, peço mesmo para despirem (risos) para 

perceber melhor como é o corpo, se eles estão muito camuflados, com coisas muito largas, 

com roupas deles e do ensaio... e eu peço mesmo, porque senão posso estar a fazer uma coisa 

que depois não funciona de todo. 

 

 

9-Como surgiu a oportunidade de trabalhar como figurinista? 

Surgiu através do Alberto Lopes, numa noite com amigos, ele eu não conhecia, ele estava com 

pessoas que eu conhecia, foi tudo parar a minha casa e havia pinturas, e houve muita conversa, 

e ele de repente disse-me: queres fazer a cenografia e os figurinos numa peça que eu vou fazer, 

um texto criado, português, eram tudo jovens actores, muitos deles pessoas que viriam a ser 

bastante conhecidas e enfim, não tinha que ter medo, arrisquei (risos) nessa experiência, 

portanto ele aí jogou assim! Não sei se no escuro, mas... eu penso que esse entendimento das 

pessoas a falar, ou uma perspectiva do que gostam, do que querem, da maneira de estar, tudo 

isso, o outro está a perceber. Porque a mim já me aconteceu contratar duas pessoas, uma para 

fazer adereços e outra para fazer luzes, não os conhecendo, ia vendo o trabalho, e depois o ver 

não foi suficiente. Falei com elas e percebi, pela maneira e pela conversa que se desenrolou, 

que eram pessoas que me interessavam para o trabalho que estava a fazer; portanto, eu penso, 

assim como eu fiz com essas duas pessoas, e uma delas depois passou a ter muita visibilidade, 

passou a fazer como iluminador, eu penso que faço o que também fizerem comigo. 
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Anexos II: Dados pessoais dos Encenadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Formação académica 

 
 

 
Percurso profissional 

 
Idade 

André 
Teodósio 

 Formação de Actores da Escola Superior de 
Teatro e Cinema   

Encenador  
31 

Carlos 
Pessoa 

 Formação de Actores da Escola Superior de 
Teatro e Cinema e a Licenciatura em Teatro 
e Educação 

Encenador  
42 

Hélder 
Costa 
 

Formado em Letras na universidade de 
Coimbra 

Encenador, Dramaturgo, 
Escritor 

 
62 

João 
Brites 

Bruxelas frequenta os cursos de Pintura e de 
Gravura na ENSAAV - La Cambre 

Artista plástico, cenógrafo, 
encenador e dramaturgista, 

 
62 

João 
Lourenço 

Várias formações na Alemanha, nas áreas da 
dramaturgia e encenação 

Encenador, Actor  
65 

Paulo 
Lage 

 Formação de Actores e encenadores da 
Escola Superior de Teatro e Cinema 

Encenador  
38 
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Entrevistas dos encenadores 

_________________________________________________________________________ 

André Teodósio 
 

Entrevista concedida, no dia 16 de Maio de 2008 no café Rigoleto, em Lisboa 

 

 

1- Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

•  Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

Nós não escolhemos; como decidimos partir do zero, sem fazer textos, sem fazer figurinos, 

sem ter figurinistas, sem ter cenógrafos; pode ser que daqui a 70 anos consigamos ter os três, 

mas por enquanto ainda não conseguimos lidar com tudo. E então decidimos partir da 

ausência da metáfora e então ligamos à partida todas as pessoas que estão distantes da nossa 

maneira de pensar, e aos poucos tem acontecido, por acaso... foram pessoas... que estão mais 

próximas da nossa maneira de pensar, e que eventualmente nos levaram a fazer alguma 

cenografia mais... por exemplo, trabalhamos com dois artistas plásticos, que a Catarina 

Campino e Javier Nuñez Gasco (foram três na verdade) e também com José Maria (Vieira 

Mendes), Vasco Araújo, e de alguma forma essas pessoas das artes plásticas levaram-nos a 

pensar... no espaço em que o espectáculo decorre. E começamos a construir de alguma forma, 

cenografias. Só que nunca encaramos a cenografia como um... como sendo uma metáfora do 

espectáculo, ou como sendo um adorno do espectáculo. Não. È um objecto “fundamental”. 

Muitos desses artistas plásticos querem, e nós é que recusamos sempre por uma questão ética, 

levar as nossas cenografias para as suas galerias para poder expor as cenografias. Os 

espectáculos que nós queremos fazer são espectáculos que nós fazemos mas que quase 
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podíamos dar aquela cenografia a ti, aquele espaço para ti, e tu podias fazer com a tua família 

aquele espectáculo em casa. Então nós não usamos objectos falsos, usamos objectos reais, se é 

um carro em cena é um carro em cena, se é uma piscina é uma piscina em cena, nós nunca 

usamos nada a fingir. Não queremos nada de faz-de-conta. No Super-Gorila, por acaso, temos 

uma bomba em papel maché, um homem vestido de bomba-dinamite, mas tentamos sempre 

por objectos reais, e todos os cenógrafos e figurinistas não são escolhidos com essa função, 

mas com a função de co-criadores. Fazemos espectáculos em co-criação. Eu posso discutir o 

que ele veste e aquela pessoa que teve um percurso de figurinista ou de artista plástico pode 

decidir o que eu vou dizer. Não há funções; as coisas são cruzadas. O que nós queremos 

mesmo são pessoas que... o que nós procuramos são pessoas que estejam a pensar... que 

estejam dentro do mesmo investimento sentido que nós tentamos fazer. Independentemente 

da área, pode ser música... pode ser advogado... ou pode ser...watever; s afinidades estéticas 

também advêm daí. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, nos figurinos e cenografia 

que é o estilo... um determinado criador tem um estilo... Nós achamos que por uma questão 

filosófica, nós trabalhamos imenso á volta da filosofia, ou pode-se chegar pode-se chegar ao 

ponto em que... este espectáculo só pode levar figurinos de época, por exemplo. E... se tu 

estás a assinar uma co-criação como figurinista, deve ser um bocado horrível... tu, ou fazeres 

figurinos de época, que não são de acordo com o teu estilo, ou teres que ir buscar ao Museu 

do Teatro figurinos de época. Mas a nós nunca nos interessa nada esse lado autoral de fazer as 

coisas de época; até porque o pensamento naquele momento onde é que nos leva, e a parir daí 

todos os espectáculos são completamente diferentes. Por exemplo, este espectáculo que 

vamos estrear na sexta-feira, tem bambolinas, tem cortinas, para quem vai ver os espectáculos 

do Teatro Praga... aquilo é um bocado estranho, porque aquilo tem tudo o que é clássico, toda 

a cenografia é clássica e tivemos nós que fazer, porque nós à partida sabíamos que não há... 

nunca conseguíamos encontrar nenhum cenógrafo que, de alguma forma... e o António 

Lagarto dizia isso quando foi ver o Turbo-Folk... você não consegue encontrar ninguém que 

faça as coisas tão... tão... mal-bem, como vocês. As coisas são tão más... mas que estavam boas 

automaticamente, porque... são muito más (risos). E é muito difícil encontrar; nunca tivemos 

algum autor de texto... nunca tivemos um dramaturgo; finalmente encontramos um que tem 

mais ou menos o mesmo pensar que nós temos e que não se importa de escrever... de estar 
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connosco a fazer, a decidir cenografia, etc., etc., etc. E normalmente esse envolvimento é uma 

experiência única, pessoal. 

P: e quanto às ligações pessoais? 

   Pessoas que tu vais conhecendo, é preciso conheceres mesmo, não pode ser por que tu 

admiras... também corre sempre mal. Se eu agora for a um Moschino e pedir para fazer uns 

figurinos, umas roupas, primeiro, a primeira tendência que existe nesses artistas que fazem 

trabalhos fundamentais é adequarem-se, ou tentar ligar-se a um métier que não é o deles, e 

então o Moschino em vez de fazer roupas de Moschino faz as roupas esperadas por um 

criador que o Moschino faça para aquela peça de teatro. 

 

 

P: como no caso da Paula Rego? 

   O que a Paula rego faz é pintar qualquer coisa que seja... ou seja, longe disso, não se, não 

me parece que vá sair muito bem. O que ele pinta são telas, e depois deviam... recortavam as 

caras e eles dançavam lá atrás, como quisessem. Mas o que ele sabe fazer é pintar. E daí talvez 

pudessem encontrar... Bom, é sempre um bocado difícil; também se eu disser que ele só pode 

pintar... depois começo a entrar numa coisa que é o estilo, quer dizer que ela tem um estilo... 

que só pode pintar. O que eu acho da tentação que deve existir é sempre... as pessoas não se 

vincularem, aos espectáculos, e portanto como nós não querermos que ninguém se adeqúe aos 

nossos espectáculos, queremos que o façam de livre vontade. Primeiro, nós nunca 

convidamos ninguém, estamos à espera que alguém se vá encontrando... connosco... Ah, eu 

gostava muito de trabalhar com vocês, então vem cá, vem cá uma semana, e depois logo vez; 

como acontece muita vez, e há muita gente que desiste, que é o caos, ou então é de contactos 

pessoais, pessoas que vamos conhecendo e vamos entrando dentro do trabalho delas e vamos 

compreendendo que podem trabalhar connosco, e obviamente que quanto mais domínio 

tiverem numa área específica que não são as minhas, melhor. Eu tenho aprendido imenso com 

o Daniel Worm da iluminação, acho que já sei quase tanto como um aluno de light design. 

Aprendi algumas coisas com a Mariana Sá Nogueira, mas... aquém das possibilidades. Aquilo é 

um mundo. E n a cenografia, de alguma forma estou salvaguardado porque tenho amigos 

artistas plásticos que desde que me ensinaram a beleza dos objectos reais, e é por isso que eu 

gosto mais dos figurinos, e eu concordo com a Mariana Sá Nogueira, quando ela diz que são 
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roupas de alguma forma tipo... tu sentes que são... feitos ao corpo, que não sentes que não 

estão a cair, que está fixo, que não é a fingir, é um vestido mesmo bem feito, é uma roupa, é 

para vestir, é como se fosse... E isso é fantástico. É muito bom quando cada um tem domínio 

das coisas. Às vezes podem levar caminhos tão obtusos numa criação... Por que se tiveres uma 

ideia, por exemplo, se a Macha for vestida de preto, tens meio caminho andado... Outra coisa 

é tu pensares não teres essas coisas realistas por garantido, e só teres quase técnica garantida. 

De alguma forma nós tentamos sempre tecnicamente ter coisas garantidas. A verdade é que 

não só do próprio metier, mas da vida, onde é que estou, onde é que isto possivelmente pode 

ir, e portanto utilizar essas coisas técnicas; se calhar vais descobrir que através da... Olga... acho 

que é a Olga das três irmãs que veste uma farda, em vez de teres uma farda vais buscar... se 

calhar vais analisar todas as fardas ao longo dos tempos e vais vincular um objecto dessa farda 

que perdurou durante esses tempos todos e se calhar vais trabalhar a partir daí. Não sei, são 

coisas absurdas, mas isso implica que tenhas um conhecimento técnico e uma capacidade de 

relaxe perante a própria técnica que se possa aderir e se possa pensar OK, onde é que isto me 

serve agora neste momento e não necessariamente para ilustrar este espectáculo. 

 

 

P: e a exploração de novas vias? 

Exploração de novas vias? Acho que a exploração de novas não é nada interessante. Nunca 

estamos à procura de explorar novas vias, até porque isso... como estamos no fim no fim desta 

era da globalização, de alguma forma já está quase tudo a ficar horrorosamente perfeito, em 

que só alguns é que vão estar de parte, vão fazer parte dela os outros vão ser claramente 

excluídos eu acho que as coisas têm que... já não há sequer coisas de novas vias, as coisas 

aparecem, passado três dias... sejamos realistas, ao fim de um ano já não há... Inventou-se um 

LED, uma televisão LED, e passado um ano é uma coisa banal em qualquer casa da classe 

média alta. E então nunca estamos à procura das novas vias pelas novas vias, elas podem 

surgir mas é, ou como curiosidade... ou irónica sobre o processo estúpido de humanização que 

existe, ou pela tecnologia, nunca é por ter um valor intrínseco em si, não tem.  
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2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões?  

Claro, inclusivamente deve influir nas suas decisões... O que é que tu queres que seja o 

espectáculo, e entretanto vamos ter que discutir porque eu quero uma coisa e tu vais querer 

outra. Portanto tem que estar sempre lá: as propostas das luzes, limar as tábuas do palco se for 

preciso, tem que ser pau para tudo, e esse conhecimento desenvolve-se a partir dessa 

confiança. Pode ser por ligações pessoais, porque há pessoas que não estão só a fazer para 

ilustrar, ou para ganhar uns trocos, estão mesmo a sacrificar-se... isso é mais difícil de 

encontrar. O que as pessoas querem é... então qual é a vossa ideia do espectáculo? Não há. E a 

tua, qual é? Ah, não querem? Então sou só cenógrafo ou sou só figurinista. Pois, mas eu não 

sou só actor. 

 

 

(voltando à pergunta) Nesse caso, de que modo se desenvolve esse relacionamento? 

Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

Desde o início, claro.  

À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

À medida que se vão definindo o cânone de todos os espectáculos. Nós só vamos para 

cena aí umas duas semanas antes de o espectáculo estrear, ou uma semana antes. Até aí 

estamos sentados a uma mesa a discutir o que é que pode ser o espectáculo. A discutir, a 

discutir, a fazer coisas, revistas e etc., à medida que se vão definindo as diversas cenas... não as 

cenas, mas o que vai decorrer no espectáculo, as acções que vão decorrer no espectáculo, 

normalmente tentamos que a coisa seja muito uniforme para que também não seja muito 

espectacular, excepto, por exemplo, no Turbo-Folk em que havia claramente três terroristas, 

que eram três dentes dourados do Leste, em que nós pedimos à Mariana para ela fazer um 

trabalho específico em que tinha toda a liberdade de... três mulheres vestidas de dourado, e só 

numa cena específica, normalmente as coisas não são cenas específicas, são coisas que se vão 

entrecruzando... Há uma coisa normal que atravessa o espectáculo todo, porque nós estamos 

sempre em palco, portanto... também não fazemos personagens, também não queremos 

personagens, estamos sempre a fazer outras coisas. 

 



172 
 

 

Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

Os Dentes Dourados tinham uma especificidade técnica, se é que se pode considerar uma 

especificidade técnica. Bom... era mesmo perfeito ter um figurinista que estivesse ao nosso 

lado. Há coisas que estão muito mal resolvidas e que nós não sabemos resolver... Era sempre 

bom ter alguém... que tivesse vontade de ler dez mil livros por dia... e de pensar sobre o 

Mundo. No espectáculo de Os Dentes Dourados surgiu um problema técnico que nós não 

conseguimos resolver como é que podiam três pessoas ir vestidas de dourado tipo terroristas 

daqueles... justos... até porque uma pessoa é mais forte que as outras... E então, quando 

normalmente recorremos a figurinistas, é por problemas técnicos, que não necessariamente 

pelo todo. 

 

 

3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

Nesse caso, de que modo? 

Claro. Quanto mais diversidade existir nos processos de trabalho (e nas execuções), mais 

rico (complexo no investimento de sentido) fica. Agora, normalmente nunca resulta muito 

bem quando convidamos artistas pelos quais temos admiração. Funciona melhor quando são 

amigos ou quando alguém se oferece para trabalhar na Praga. Todos esses outsiders da 

estrutura têm/devem estar presentes em todo o processo criativo e devem ser participativos 

em todas as decisões. E têm de permitir que todos os outros criadores opinem sobre o seu 

trabalho. Ganha quem tiver mais poder argumentativo. Assim, um escultor pode encenar, um 

actor pode esculpir e por aí fora. A humildade e o desejo de comunidade estética são pilares 

para o nosso trabalho. 
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Carlos Pessoa 
 

Entrevista concedida, no dia 12 de Maio de 2008, na ESTC/Amadora 

 

 

1-Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

•  Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

Eu acho que é um bocadinho de cada; é um bocadinho de cada um desses itens que 

apresentou, quer dizer, é fundamental as pessoas terem afinidades estéticas; é também 

importante as pessoas terem alguma afinidade pessoal, nem que seja pela negativa, porque às 

vezes na discussão nasce a luz. É importante também as pessoas estarem disponíveis para 

inovar, e é fundamental a noção de a pessoa ter... a noção, ou seja... um conhecimento 

adquirido, um conhecimento técnico, da parte de quem executa. Portanto, acho que há uma... 

tem que haver uma envolvência, a meu ver... a equipa tem que existir como equipa, ou seja, as 

pessoas têm que ter uma extrema cumplicidade. O processo teatral é sempre muito exigente, 

extremamente exigente. Sobre esse ponto de vista, quer dizer, não há teatro sem o colectivo. 

Mas para mim, o teatro é arte, uma arte do colectivo, portanto é uma arte que se expressa, que 

se manifesta, no entendimento da cumplicidade entre as pessoas.  

P. Arte total? 

Não é arte total no sentido wagneriano, não é isso que me interessa. O que me interessa é o 

sentido da participação, da interparticipação, da colaboração. Nesse sentido, é uma arte que se 

expressa... o teatro é um bocadinho uma espécie de um laboratório social, um espaço que 

reproduz, ou que reflecte, numa escala pequena, uma sociedade; é uma pequena sociedade, e 

nesse sentido o espaço é um encontro dessa pequena sociedade, que inclui os cenógrafos, os 
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figurinistas, os actores, os directores de cena, por aí fora, e é fundamental que cada um dos 

intervenientes ter essa noção de que... de comunhão, de encontro, de cumplicidade, e a arte 

manifesta-se nesse encontro entre as pessoas. Sob esse ponto de vista, para mim, acho que... 

esse encontro não tem que ser necessariamente cor-de-rosa, mas tem que ser intenso, tem que 

ser... tem que ser Epifânio. Pelo menos, almejar isso. 

 

 

2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse caso, de que 

modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

Eu aceito, claro. E, em função daquilo que estive a dizer. Mas é sobretudo à medida que se 

vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos, eu acredito no working progress e no 

trabalho se vai desenvolvendo, portanto com todos os colaboradores presentes desde a 

primeira hora, é assim que eu costumo trabalhar e à medida que... toda a gente está presente 

em todos os ensaios, pois há momentos em que, quanto o projecto está definido, em que... 

pronto... o cenógrafo ou o figurinista se afastam para realizar as suas tarefas; mas, no 

momento da concepção, toda a gente está presente, toda a gente: cenógrafos, figurinistas, 

produtores luminotécnicos, toda a gente participa no processo de definição do projecto, à 

medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos. 

 

 

3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

Nesse caso, de que modo? 

-Como uma mais-valia, em geral 

-Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

-Outras razões (imposição, por exemplo) 
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Normalmente, os outsiders... que... sou muito cioso da equipa, portanto um outsider tem que 

se tornar rapidamente um insider, quer dizer, é fundamental que as pessoas tenham... Aliás, as 

minhas experiências com outsiders nunca deram grande resultado, ou aquilo que penso que está 

aqui referido como pessoas que não estão dentro do teatro, dentro do teatro, dentro de uma 

lógica de funcionamento do teatro, e de uma lógica do funcionamento de um determinado 

colectivo. Às vezes não dá grande resultado, embora admito que o colectivo também se 

precisa de refrescar, portanto não pode ser uma estrutura fechada, sempre os mesmos, porque 

senão caímos na repetição, as pessoas estão sempre a fazer as mesmas coisas. Nessa medida, 

muitas vezes é importante a vinda de alguém de fora, com outra visão, com outra perspectiva, 

que possa revitalizar, redinamizar. O colectivo agora é um outsider, que rapidamente se tornará 

um insider, até para que esse efeito tenha algum sentido, alguma consequência. 
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Hélder Costa 
 

Entrevista concedida, no dia 6 de Maio de 2008, num restaurante, em Lisboa 

 

 

1-Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

•  Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

O que é natural é haver afinidades estéticas, depois é natural haver experiência e ligações 

pessoais e, excepcionalmente, pode haver exploração de novas vias. O meu caso é muito 

específico, porque tirando um ou dois cenógrafos com quem realmente trabalhei, e posso 

dizer que já vou em cerca de trinta peças, normalmente quem faz a cenografia sou eu. Porque 

eu tenho uma ideia do que é o espaço, e de maneira que em vez de estar a pedir, é melhor eu 

fazer. Fico com menos problemas, inclusivamente problemas de ordem artística. Uma pessoa 

convida uma pessoa; uma pessoa vem com ideias, logicamente, está ali para isso; se uma 

pessoa diz “é pá, não é isso bem que eu quero” também fica uma coisa incómoda. É que eu 

prefiro realmente determinar o tipo de concepção de espaço e trabalhar em cima dele, e só 

muito, muito excepcionalmente é que falo com algum encenador, ou com algum cenógrafo.  

 

 

P: E em relação aos figurinos? 

Figurinos é diferente. Aí pode haver o trabalho tipo realista, naturalista, e então são 

possíveis vários convites vários. No caso específico da equipa da Barraca, esse trabalho é feito 

também normalmente pela Maria do Céu Guerra, desde há muitos anos, o que não quer dizer 

que não haja apoios também de figurinistas e de colaboradores externos ao grupo. Depois 
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temos a elaboração de espectáculos que se processam numa determinada linha; essa 

determinada linha não quer dizer que sejam espectáculos iguais, não se trata de fotocópias. 

Logicamente, são todos diferentes porque cada história exige uma cor, uma ambiência 

diferente; mas têm de reflectir uma cultural forte, um figurino não é um acaso, não é um 

“bonitinho” gratuito. 

Nem que seja para fazer absurdos, nem que seja para fazer terror. 

Na prática, eu penso que estas escolhas todas, que é cenografia, libreto, música, 

maquilhagem, etc., etc., etc., tem tudo a ver com um conjunto que é um campo cultural em 

que a gente se inscreve.  

 

 

2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse caso, de que 

modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

Não há uma receita para escolher um colaborador. 

Pode influenciar; a mim já me aconteceu eu ter de me sujeitar, por respeito, e ser obrigado a 

alterar coisas contra a minha vontade. Também é muito desagradável... 

Mas também as pessoas já vêm com ideias fixas e querem aquilo mesmo... 

Não, não. Se eu quiser, digo que não. Mas como sou uma pessoa delicada, blá... blá..., de 

maneira que... pronto, isso é muito desagradável, mas eu tenho ideias sobre o que faço. Eu 

compreendo que todas essas colaborações de cenógrafos, figurinistas e tal, tal, sejam mais que 

legítimas em início de carreira num encenador, ou até para encenadores que sempre 

trabalharam assim em toda a sua carreira.  

No meu caso, com a prática, fui apurando um determinado tipo de gosto, e naturalmente 

fui definindo melhor a concepção do espectáculo. 

Para mim há uma agravante ainda: é que eu normalmente escrevo as peças. 

Portanto, está a idealizar tudo... 
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A sério: eu, quando escrevo, já estudei, se é um tema histórico ou um tema contemporâneo 

tenho de o aprofundar previamente, mesmo que depois nos ensaios eu altere coisas. 

Por isso , não tenho paciência para aceitar ideias estéticas que não têm nada a ver com o 

que eu fui estudando e projectando. 

Até porque a responsabilidade última do objecto final é minha. 

É assim, o trabalho artístico é isto. Aliás, não é só o trabalho artístico, é o trabalho da vida., 

não é? A vida é assim! 

 

 

3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

Nesse caso, de que modo? 

-Como uma mais-valia, em geral 

-Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

-Outras razões (imposição, por exemplo) 

Admito a presença de outsiders. Acho que sim, com certeza. E aí pode perfeitamente haver 

mais-valia. Isso é outra questão, completamente diferente, e tenho outsiders. Tenho um outsider 

fantástico, que é um carpinteiro. Absolutamente extraordinário. Deixei de ter carpintaria 

permanente, que servia só para roubar madeira, e enganar a malta (convém dizer, que é para se 

saber). Há outros outsiders, pintores, escultores, com certeza, e acho que isso é bom, haver uma 

relação de confiança com esses artistas para executar uma peça. 

 Mas se quiser fazer um projecto, tem que trazer um desenho e temos que saber quanto é 

que custa. Isto, estou a falar dum grupo como A Barraca, para o Teatro Nacional não é 

preciso perguntar quanto é que custa, está lá o dinheiro para se gastar...  
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João Brites 
 

Entrevista concedida no dia 27 de Julho de 2008, no Teatro “O Bando”, em Palmela 

 

 

1-Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

• Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

No nosso caso, não é apenas o texto que determina essa eventual escolha. Como 

dramaturgista responsável das versões realizadas, acabo por conceber muitas vezes o espaço 

cénico. Esse é o eixo que quase sempre organiza os sentidos. Assim, porque discuto e trabalho 

com os vários membros da direcção artística do bando, a decisão de como concretizar os 

diversos projectos depende da necessidade de complementar com as personalidades de outros 

artistas uma determinada vertente do espectáculo.  

Não se trata de andar à procura de alguém fora das relações que estão estabelecidas ou em 

desenvolvimento; é raro ir buscar um criador que não conhecemos senão pelo seu trabalho 

profissional, mas fazemos pontualmente experiências com algumas pessoas que admiramos, 

ainda que às vezes, não estejam assim tão perto. Procuramos o desconcerto e a inquietação 

que essas visões inesperadas nos podem provocar. 

Reconheço que prefiro continuar a desenvolver projectos artísticos com quem vou tendo a 

oportunidade de trilhar um percurso. No entanto, gostei muito das experiências pontuais que 

tive com Mariana Sá Nogueira, e agora, com Vera Castro no espectáculo A SAGA.  
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2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse caso, de que 

modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

No início estou muito aberto às sugestões que são apresentadas. Depois, as opções vão 

delineando soluções mais restritivas. Quando partilho com alguém o trabalho criativo, levo até 

ao fim, ou tento levar até ao fim, os compromissos que tenho com essa pessoa. Tento usufruir 

ao máximo dessa relação, estar atento àquilo que não me é habitual, ter elasticidade para poder 

integrar os seus conceitos e propostas numa solução final, que não pode deixar de ser 

coerente. Quando as situações e as imagens começam a ser bem específicas e concretas, já 

tenho mais dificuldade em admitir grandes mudanças. A partir daí são apenas as questões de 

pormenor que sofrem alterações e reajustes.  

A relação com os actores é indispensável. No nosso grupo os actores confrontam-se com 

situações muito pouco habituais e é preciso cuidar da sua comodidade e segurança. Refiro-me 

às grandes diferenças de temperatura resultantes do facto de poderem actuar ao sol ou dentro 

de água. O frio é algo de terrível, porque por vezes os espectáculos estreiam no inverno, e 

depois têm de continuar a ser apresentados no Verão. Já aconteceu existirem duas versões de 

figurinos. Aparentemente parecidos mas utilizando tecidos diferentes, ou podendo esconder 

malhas e outras protecções, por dentro.  

Em princípio não aceito as indicações dos actores que não gostam do verde, ou que não 

querem o amarelo, só porque não lhes fica bem. No caso dos músicos e dos cantores líricos às 

vezes é mais difícil ser-se intransigente. Claro que eu acho que dirigir um espectáculo é criar 

formas de entendimento, na tentativa de todos se sentirem bem. Mas nessa articulação, tenho 

a obrigação de colocar acima de tudo o que me parece fundamental em benefício do 

espectáculo. Não alinho com este ou com aquele para dar razão a caprichos pessoais, mas, 

como coordenador ou director, tenho de saber exercitar a maneira de levar a água ao moinho. 

Acima de tudo está a integridade da obra que elaboramos em conjunto e que decidimos 

apresentar ao público 
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3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

Nesse caso, de que modo? 

-Como uma mais-valia, em geral 

Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

-Outras razões (imposição, por exemplo) 

Sim, já trabalhei com pintores como o Vespeira, o Rui Aguiar na MORTE DO 

PALHAÇO ou com escultores como o Jaime Azinheira em ESTA NOITE IMPROVISA-SE. 

Essas experiências são sempre gratificantes quando correspondem àquelas afinidades que não 

se explicam.   

Posso não o conseguir, mas tento que cada componente do espectáculo teatral tenha um 

valor estético em si e que não se esgote no papel de disciplina subserviente. O ideal é que a 

música, o cenário, o adereço, o figurino retirados desse contexto mantenham o seu valor 

como obras de arte. 
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Paulo Lage 
 

Entrevista concedida, no dia 9 de Dezembro de 2008, na Amadora ESTC 

 

 

1-Os textos determinam naturalmente na ambiência e nas suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

•  Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

Eu quando trato… começo a pensar num espectáculo, obviamente toda a parte do 

espectáculo, é importante. Como a minha formação é na parte prática da encenação e de texto, 

eu não tenho grandes conhecimentos a nível plástico, por isso escolho sempre um profissional 

para me acompanhar e… Normalmente eu trabalho no seguinte: ele tem a liberdade de criação 

e depois juntamos os nossos dois trabalhos. Quanto às escolhas, como eu faço a escolha do 

cenógrafo, normalmente tem a ver com a… eu vejo o portfólio ou outros trabalhos que o 

cenógrafo tenha feito e vejo quais são os interesses deles artísticos e qual é a linha de trabalho 

e se eu gosto, se eu acho que se poderá também se adaptar aos meus trabalhos. Portanto, a 

minha primeira escolha é sempre pelo portfólio do artista, embora seja muito importante, que 

eu considero a nível de trabalho, a relação pessoal que se tem com o cenógrafo. Tem que 

haver uma confiança muito grande e uma troca muito grande de ideias confiança de ambas as 

partes; o cenógrafo confiar no encenador e o encenador confiar no cenógrafo, e perceber que 

ambos estão a trabalhar numa direcção de qualidade e não cada um querer prevalecer o seu 

trabalho. 

Pergunta acessória: E quanto aos figurinos? 

Sim, cenografia e toda a parte plástica. Cenografia e figurinos também. Quanto ao figurino, 

é uma coisa muito importante no espectáculo, porque o … Quando o cenógrafo constrói só 
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uma coisa, ou o figurino, no sentido que é bonito, a mim não me interessa tanto; interessa-me 

uma coisa que seja funcional e que não se esgote ao fim de dez minutos de peça. Portanto, se 

fosse para fazer só uma coisa bonita, eu próprio poderia fazer, só que eu não tenho depois a 

capacidade para perceber o que é inesgotável, o que é que não vai cansar o espectador. Da 

mesma forma como o actor cansa, a encenação cansa, a música cansa, o figurino também vai 

cansar se não for bem elaborado, por isso é muito importante que as minhas ideias sejam de 

acordo com as ideias do cenógrafo, e que principalmente haja confiança de ambas as partes. 

 

 

2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse caso, de que 

modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

No meu caso de trabalho é assim: eu gosto muito de respeitar o trabalho de cada pessoa. 

Cada pessoa foi contratada para aquele serviço e então, para mim, ela é o expoente máximo, 

ou seja, eu ponho abaixo. Aquela pessoa é que sabe o que é que vai fazer. Já trabalhei no 

sentido de chegar ao pé de uma figurinista, ou de um cenógrafo e dizer: o personagem é este, 

agora temos que o trabalhar neste sentido, como o último trabalho que eu fiz, que foi uma 

encenação para a infância do Peter Pan do James Berry, onde o meu trabalho partiu a partir do 

trabalho da figurinista. A figurinista apresentou-me uma ideia. Ela disse-me “os meus 

trabalhos vão ter esta cor, e eu gostava que tudo partisse de um baú”, e eu fiz a encenação a 

partir do trabalho que ela me apresentou. Portanto, tem a ver também com o meu… com as 

propostas que me apresentam, se forem interessantes, porque para mim o expoente máximo é 

o actor nem o encenador, é o conjunto. Porquê? Porque não ser o expoente máximo o 

figurinista, naquele trabalho? E foi o caso. A ideia partiu através do trabalho dele. 

 

 

3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

-Nesse caso, de que modo? 
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-Como uma mais-valia, em geral 

-Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

-Outras razões (imposição, por exemplo) 

Não, cada vez é mais necessário que haja uma transversalidade entre o teatro e todas as 

áreas, e principalmente a escultura e a pintura, porque muitas obras de muitos espectáculos 

que são criados a partir de obras de arte e portanto, se nós tivermos artistas plásticos a 

colaborar connosco… Eu penso que nem precisa de ser tudo ligado à arte; quanto mais 

pessoas tiverem ligadas com ideias positivas para o trabalho, quanto mais interessante é o 

teatro, para mim. Não é uma coisa fechada; o teatro, o teatro não uma coisa fechada, para 

mim é uma coisa aberta. É como o Umberto Ecco diz, é uma obra aberta, e todas as ideias 

são… Desde que sejam para valorizar o trabalho e estejamos ali todos na mesma energia, na 

mesma concentração, eu acho que sim, seja de artes plásticas, seja das artes musicais, seja da 

dança, sejam pessoas da literatura, da filosofia, do cinema, da medicina, do cabeleireiro, do 

homem que lava a rua, não importa; o que importa é que sejam ideias que construam e que 

tragam qualquer coisa para acrescentar ao teatro. 
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João Lourenço 

 

Entrevista concedida, no dia 26 de Setembro de 2008, no Teatro Aberto, Lisboa 

 

 

1-Os textos determinam naturalmente a ambiência e as suas escolhas de cenários e 

figurinos. A partir daí, que critérios usa para a escolha dos cenógrafos/figurinistas, ou 

outros criativos menos ligados ao Teatro, e quais os critérios que prevalecem? 

• Afinidades estéticas? 

• Experiência e ligações pessoais? 

•  Domínio de áreas específicas pelo colaborador? 

• Exploração de novas vias? 

• Outras. 

   Para mim, no teatro, o espaço cénico é muito importante, porque eu tento sempre, quando 

leio uma peça e penso dirigi-la, imaginar já esse espaço cénico. Por vezes, essa imaginação leva 

a que seja eu próprio a conceber o espaço cénico, a fazer e a assinar a cenografia. Outras 

vezes, também porque quero estar livre para outras coisas, escolho um cenógrafo para 

trabalhar comigo. Escolho-o pelo estilo de cenografia que ele costuma criar, pela capacidade 

de desenvolver a linguagem cénica que eu imagino para um determinado espectáculo. Eu sou 

incapaz de fazer um espectáculo com uma ideia de espaço cénico que seja totalmente alheia, 

quer dizer, fazerem-me um cenário, uma maqueta, e dizerem-me agora mete as tuas ideias aí 

dentro; não pode ser, as coisas têm que nascer em conjunto, da troca de ideias entre o 

encenador e o cenógrafo. Eu começo por ter uma ideia do espaço cénico, ao princípio não é 

totalmente construída, é um pouco vaga, mas tem contornos. Pergunto-me como é que eu 

vou fazer isto, como é que leio a peça e como é que essa leitura passa para o palco. É a partir 

daí que escolho o cenógrafo que eu acho que pode fazer aquele trabalho bem. Uma vez 

escolhido, começamos a dialogar, porque isto depois é feito a dois ou a três, porque o espaço 

cénico também tem a ver com os figurinos, com a dramaturgia, com as cores das coisas e o 

seu significado. Os figurinos indicam quem são as personagens e como elas se transformam. 
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Indicam as situações em que elas se encontram. Ajudam o actor na representação. São uma 

das linguagens do espectáculo. As cores são pensadas tendo também em conta a envolvência 

do cenário. Pensa-se como é que os figurinos se destacam, se articulam, nos vários ambientes, 

nas várias situações. Depois de se discutir a concepção do cenário e dos figurinos, eles 

começam a ser feitos, mas quando estão prontos e começam a funcionar no palco, ainda há 

sempre mudanças, recriações, até se chegar ao que se pretende, à conjugação das diversas 

linguagens que compõem o espectáculo.  

As personagens não estão na montra, mas estão numa montra, mas não são uma montra. 

Portanto se... não podem ser figurinos acabados de fazer para fatos que já têm uso.  

 

 

2-Costuma, ou aceita, que a personalidade e/ou a formação específica do colaborador 

(figurinista, estilista, cenógrafo) possa influir nas suas decisões? Nesse caso, de que 

modo se desenvolve esse relacionamento? 

-Desde o início, ou seja, logo no esboço genérico da encenação? 

-À medida que se vão definindo as diversas cenas e os efeitos pretendidos? 

-Apenas em questões de pormenor, ou em especificidades técnicas? 

   Se pode influir nas decisões? Eu escolho-o precisamente para influir (risos). Escolho um 

cenógrafo ou figurinista que me venha ajudar a desenvolver e a concretizar a ideia que eu 

tenho. E essa ideia que eu tenho também pode ser modificada por eles. Embora tenha de 

haver um árbitro, uma pessoa que toma a última decisão, o teatro é sempre um trabalho 

conjunto e também um trabalho de artesão. Por muito computador que se utilize, muitas luzes 

e muita coisa, não deixa de ser um trabalho de artesão. É da troca de experiências, das 

conversas, que se vai descobrindo aquilo que se quer fazer. A descoberta é o que o outro nos 

traz e o modo como o recebemos e trabalhamos. No fundo, o teatro é um jogo sempre com 

aquilo que vem do outro: o que vai de mim para o cenógrafo e para a figurinista, e o que vem 

da figurinista e do cenógrafo para mim, o que vai de mim para os actores e o que vai dos 

actores para mim, e de todos nós para o público. E do público para o público. É sempre um 

jogo de ida e volta de ideias. 
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3-Admite a presença de outsiders (escultores, pintores, estilistas) nas suas realizações? 

-Nesse caso, de que modo? 

-Como uma mais-valia, em geral 

-Como uma necessidade específica num caso definido. 

-Dispensável. 

-Outras razões (imposição, por exemplo) 

   Se um escultor, um estilista ou um pintor são necessários a um espectáculo, não são outsiders. 

Ainda há pouco tempo fiz uma ópera em que tinha de ter uma estátua em cena e portanto foi 

preciso pedir a um escultor para fazer essa estátua. Aí ele não é um outsider, participa 

plenamente no espectáculo. Claro que pode assistir aos ensaios, mas convém ver quando. Há 

momentos de ensaios em que não deve haver muitas interferências exteriores, porque há uma 

experimentação e às vezes, nesses ensaios, os actores não estão tão à vontade com pessoas que 

não conhecem assim tão bem. A partir de um determinado momento, acho que não há 

restrições, é bom, é salutar, ter pessoas a assistir. Às vezes, vêm arquitectos com alunos 

interessados em estudar esta vertente artística da concepção do espaço. Vêm, por exemplo, no 

meio do processo e depois, outra vez, perto do fim, exactamente para poderem ver como é 

que a casa, como é que o edifício se construiu. E depois vêm na estreia, ou vêm depois da 

estreia, para ver como é que o espectáculo funciona. Hoje em dia temos que cativar as pessoas 

para virem ver o teatro. As pessoas dispersam-se por várias manifestações culturais e a 

televisão e os computadores tiram-lhes muito tempo ou ocupam-no demasiado.  

   Eu acho que o teatro continuará a ser sempre uma arte muito interessante, porque é uma 

arte viva, é uma arte que precisa do público para se criar e acontecer. É do diálogo entre o 

palco e o público que nasce o teatro. O cinema não, o cinema está feito, é o chamado produto 

acabado. Claro que os filmes são feitos para os espectadores lá irem, mas mesmo sem 

espectadores na sala, o filme pode ser projectado. O teatro precisa de ter pessoas a assistir. É 

preciso um mínimo de espectadores para que o teatro possa acontecer. 

   Acho que os espectadores poderiam ser cativados para ver a mecânica do teatro por dentro, 

o que se trabalha para criar um espectáculo. Quando o espectáculo está pronto e é 

apresentado, tudo parece fácil, mas é uma facilidade aparente, uma facilidade que levou muito 

tempo a conseguir. É como a facilidade de um grande ginasta ou dos bailarinos que tem por 

trás horas e horas, anos de trabalho. O teatro também tem isso, e era bom que as pessoas 
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soubessem que um espectáculo não é uma simples actividade lúdica, mas sim uma forma de 

expressão artística que envolve trabalho, esforço, dedicação, espírito criativo, talento e saber. 
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Escola Superior de Teatro e Cinema 
Curso de Teatro – Ramo de Design de Cena 
Portaria n.º 1172/97, de 17 de Novembro 
Quadro das matérias do curso – Realização Plástica do Espectáculo – Grau de bacharel 
 
1.º Ano Unidades curriculares: 

História das Literaturas Dramáticas e do Espectáculo Teatral I 
Introdução à Dramaturgia 
Teorias da Arte Teatral I 
Propedêutica Artística 
Tendências das Artes Plásticas I 
Introdução à Cenografia 
Introdução ao Figurino 
Técnicas de Desenho e Pintura 
Tecnologia de Materiais 

 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Semestral 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

2.º Ano Unidades curriculares: 
História das Literaturas Dramáticas e do Espectáculo Teatral II 
Teorias da Arte Teatral II 
Tendências das Artes Plásticas II 
História da Decoração de Interiores I 
História do Traje I 
Cenografia 
Figurinos 
Cenotécnica 
Seminário 

 
Anual 
Anual 
Semestral 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

3. Ano Unidades curriculares: 
Realização Plástica do Espectáculo 
História da Decoração de Interiores II 
História do Traje II 
Seminário 

 
 
Anual 
Anual 

 
 
Escola Superior de Teatro e Cinema 
Curso de Teatro – Ramo de Design de Cena 
Portaria n.º 162/2003, de 19 de Fevereiro 
(altera os quadros I e II da Portaria n.º 1088/2002, de 22 de Agosto) 
Quadro das matérias do curso – Realização Plástica do Espectáculo – Grau de bacharel 
 
1.º Ano Unidades curriculares: 

História das Literaturas Dramáticas e do Espectáculo Teatral I 
Teorias da Arte Teatral I 
Introdução à Cenografia 
Introdução aos Figurinos 
Técnicas de Desenho e Pintura 
Tecnologia de Materiais 
Introdução à Dramaturgia 
Propedêutica Artística 
Tendências das Artes Plásticas I 
 

 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Semestral 
Semestral 
Semestral 

2.º Ano Unidades curriculares: 
História das Literaturas Dramáticas e do Espectáculo Teatral II 
Teorias da Arte Teatral II 
História da Decoração de Interiores I 
História do Traje I 
Cenografia 
Figurinos 

 
Anual 
Anual  
Anual  
Anual  
Anual  
Anual  
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Cenotécnica 
Seminário 
Tendências das Artes Plásticas II 

Anual  
Anual 
Semestral 

3.º Ano Unidades curriculares: 
Realização Plástica do Espectáculo 
História da Decoração de Interiores II 
História do Traje II 
Seminário 

 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

 
Quadro das matérias do curso – Realização Plástica do Espectáculo – Grau de licenciado 
 
1.º Ano Unidades curriculares: 

Teoria e Estética Teatral 
Métodos e Técnicas de Investigação 
Análise de Texto 
Teoria e Prática de Encenação 
Produção e Montagem do Projecto Teatral 
Realização Plástica do Espectáculo, Forma e Tecnologia Estética e Semiótica de Cena 
Artes Visuais e Artes Cénicas 

 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
 
Semestral 

2.º Ano Unidades curriculares: 
Projecto 

 
Anual 

 

ESTC 

Portaria n.º 595/2005, de 15 de Julho: 

Art.º 5.º: 

O 1º ciclo passa a ter as opções de ACTORES, DESIGN DE CENA, DRAMATURGIA, 

EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO; 

O 2.º CICLO passa a desdobrar-se em actores, design de cena, dramaturgia, educação e 

produção 

 

 

Escola Superior de Teatro e Cinema 
Curso de Teatro – Ramo de Design de Cena 
Portaria n.º 753/2005, de 29 de Agosto 
Quadro das matérias do curso – Opção de Design de Cena – Grau de bacharel 
 
1.º Semestre 
Oficina Comum 
Tecnologia I 
Desenho I 
Teoria e História do Design de Cena 
História da Arte I 
Métodos e Técnicas de Investigação 
Teorias da Arte Teatral 

2.º Semestre 
Design de Cena I 
Tecnologia II 
Desenho II 
História da Literatura Dramática 
Teoria e História do Design de Cena II 
História da Arte II 
Teorias da Arte Teatral II 
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3. Semestre 
Design de Cena II 
Tecnologia III 
Teoria e História do Design de Cena III 
História da Literatura Dramática II 
História da Arte III 
Teorias da Arte Teatral III 

4.º Semestre 
Design de Cena III 
Tecnologia IV 
Iniciação à Produção de Cena 
Teoria e História do Design de Cena IV 
Teorias da Arte Teatral IV 

5.º Semestre 
Design de Cena IV 
Tecnologia V 
Problemas da Arte Contemporânea 

6.º Semestre 
Design de Cena V 
Escritas Dramáticas da Contemporaneidade 

 
 
 
Quadro das matérias do curso – Opção de Design de Cena – Grau de licenciado 
 
1.º Semestre 
Seminário de Orientação I 
Seminário de Teatro I 
Seminário de Teatro II 
Seminário de Teatro III 
Seminário de Teatro IV 

2. Semestre 
Seminário de Teatro V 
Seminário de Teatro VI 
Seminário de Teatro VII 
Projecto 
 

3.º Semestre 
Seminário de Orientação II 
Estágio (1.ª parte) 

4.º Semestre 
Seminário de Orientação III 
Estágio (2.ª parte) e Relatório 

 
 
 
Escola Superior de Teatro e Cinema 
Curso de Teatro – Ramo de Design de Cena 
Despacho n.º 2333/2007, de 4 de Novembro 
Quadro das matérias do curso 
 
 
Despacho n.º 2333/2007, de 4 de Novembro 
 

 

1º Ano – 1º Semestre 
Oficina Comum                                                  
Tecnologia I  
Desenho I 
Teoria e História do Design de Cena I 
História da Arte I 
Métodos e Técnicas de Investigação 
Teorias da Arte Teatral I 
 

1º Ano – 2º Semestre 
Design de Cena I  
Tecnologia II 
Desenho II  
História do Teatro e das Literaturas 
Dramáticas I  
Teoria e História do Design de Cena II 
História da Arte II 
Teorias da Arte Teatral II 
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2º Ano – 3º Semestre 
Design de Cena II 
Tecnologia III 
Desenho III  
Teoria e História do Design de Cena III 
História do Teatro e das Literaturas 
Dramáticas II 
História da Arte III 
Teorias da Arte Teatral III 

2º Ano – 4º Semestre 
Design de Cena III  
Tecnologia IV 
Iniciação à Produção de Cena IV 
Teoria e História do Design de Cena IV 
Teorias da Arte Teatral IV 

3º Ano – 5º Semestre 
Design de Cena IV  
Tecnologia V  
Problemas da Arte Contemporânea 

3º Ano – 6º Semestre 
Design de Cena V 
Escrita de Relatório 
Escritas Dramáticas da Contemporaneidade 
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LICENCIATURA EM TEATRO, VARIANTE PRODUÇÃO E DESIGN – RAMO: CENOGRAFIA  
Área artístico-científica predominante do Curso - Prática Artística Teatral   

1º Semestre -Unidades curriculares Área artístico científica Tipo 

Introdução aos Estudos Teatrais ET 

1º Sem. 

Arte e Cultura Contemporâneas ESC 

Tecnologias da  de Informação e Comunicação T 
Introdução Cenografia ET 

Introdução Figurino ET 
Desenho I PAT 
Adereços PAT 

Oficina de Teatro PAT 
Seminários  I TODAS ** 

2º Semestre- Unidades curriculares Área artístico científica Tipo 

História do Teatro - Séc. XIX ao Séc. XXI ET 

2º Sem. 

Reportório Dramático Português ET 

Projecto e Design I PAT 
Oficina de Cenografia I PAT 
Oficina de Figurino I PAT 

Desenho II PAT 
História do Trajo I ESC 

História dos Espaços Cénicos ESC 
Produção I PAT 
Opcionais I TODAS * 

Seminários II TODAS ** 

3º Semestre- Unidades curriculares Área artístico científica Tipo 

História do Teatro – Do Rito à Antiguidade Clássica ET 

3º Sem. 

Análise Dramaturgia ET 
Design de Cenografia I PAT 

Oficina de Cenografia II PAT 
Desenho III PAT 
História da Cenografia I ESC 

Maquinaria de Cena T 
Segurança no trabalho T 

Produção II PAT 
Opcionais II TODAS * 
 Seminários III TODAS ** 

4º Semestre- Unidades curriculares Área artístico científica Tipo 

História do Teatro – Da Idade média ao Renascimento ET 
4º Sem Reportório Dramático Ocidental I ET 

Projecto e Design II PAT 

 
Oficina de Cenografia III PAT 

Desenho Assistido por Computador PAT 

História da Cenografia II ESC 
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Adereços de cena I PAT 
Produção III PAT 

Opcionais III TODAS * 
Seminários IV TODAS ** 

5º Semestre- Unidades curriculares Área artístico científico Tipo 

História do Teatro- Séc. XVII ao Séc. XVIII ET 

5ºSem. 

História da Arte ESC 

Design de Cenografia II PAT 
Oficina de Cenografia IV PAT 
Adereços de cena II PAT 

Pintura de cena I PAT 
Fotografia T 

Produção IV PAT 
Opcionais IV TODAS * 

Seminários V TODAS ** 

6º Semestre- Unidades curriculares Área artístico científica Tipo 

Reportório Dramático Ocidental II ET 

6º Sem. 

Estética e Teoria Teatral ET 

Projecto e Design III PAT 
Oficina de Cenografia V PAT 

Adereços de cena III PAT 
Pintura de cena II PAT 

Cinema e TV T 
Produção V PAT 
Opcionais V TODAS * 

Seminários VI TODAS ** 

 ÁREAS ARTÍSTICO-CIENTÍFICAS 

PAT - Prática Artística Teatral  
PAM - Prática Artística Musical  
PTM - Produção e Tecnologias da Música   
ET - Estudos Teatrais  
EM - Estudos Musicais  
ESC - Estudos Sócio Culturais  
T - Tecnologias  

 TIPO DE ENSINO 

T - Ensino Teórico  
TP - Ensino Teórico Prático  
PL - Prática Laboratorial  
TC - Trabalho de Campo  
E - Estágio  
OT - Orientação Tutorial  
O - Outra  

http://www.esmae-ipp.pt 
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ESAD- Caldas da Rainha 
Teatro A/S T T/P TC PL SM OT ECTS 

1ºAno 
Interpretação I   S1 - 20 20 90 - 5 9 
Introdução às Artes Musicais  S1 - 15 - 70 - 5 6 
História do Teatro I  S1 - 42 - - - 3 3 
Análise do Texto Dramático I S1 - 42 - - - 3 3 
Oficina de Voz I S1 - - - 42 - 3 3 
Oficina de Corpo I S1 - - - 42 - 3 3 
Introdução ao Espaço Cénico S1 - 42 - - - 3 3 
Interpretação II S2 - 30 25 120 - 5 12 
História do Teatro II S2 - 42 - - - 3 3 
Análise do Texto Dramático II S2 - 42 - - - 3 3 
Oficina de Voz II S2 - - - 42 - 3 3 
Oficina de Corpo II S2 - - - 42 - 3 3 
Antropologia Teatral  S2 - 42 - - - 3 3 
Espaço Cénico ou Opção Livre I a) S2 - - - 42 - 3 3 
2ºAno 
 Projecto Teatral I  S3 - 30 25 120 - 5 12 
Artes Musicais ou Opção Livre II a) S3 - 15 - 70 - 5 6 
Correntes Teatrais Contemporâneas I  S3 - 42 - - - 3 3 
Dramaturgia  S3 - 42 - - - 3 3 
Oficina de Voz III  S3 - - - 42 - 3 3 
Oficina de Corpo III S3 - - - 42 - 3 3 
Projecto Teatral II  S4 - 30 25 120 - 5 12 
Encenação  S4 - 15 - 70 - 5 6 
Correntes Teatrais Contemporâneas II ou Opção Livre III a)  S4 - 42 - - - 3 3 
Dramaturgia Avançada ou Opção Livre IV a)  S4 - 42 - - - 3 3 
Oficina de Voz IV S4 - - - 42 - 3 3 
Oficina de Corpo IV  S4 - - - 42 - 3 3 
3ºAno 
Projecto Teatral III S5 - 30 25 120 - 5 12 
Encenação Avançada ou Opção Livre V a)  S5 - 15 - 70 - 5 6 
História do Teatro em Portugal  S5 - 42 - - - 3 3 
Oficina de Voz Avançada ou Opção Livre VI S5 - - - 42 - 3 3 
Oficina de Corpo Avançada ou Opção Livre VII a) S5 - - - 42 - 3 3 
Marketing e Bens Culturais ou Opção Livre VIII a) S5 - 42 - - - 3 3 
Projecto Integrado ou Estágio S6 - 60 50 240 - 10 24 
Estudos Teatrais S6 - 15 30 30 - 15 6 

A/S - Anual/Semestral; T - Aulas Teóricas; T/P - Aulas Teórico-Práticas; TC - Trabalho de Campo; PL - Prático e laboratorial; SM - 
Seminário; OT - Orientação Tutorial; ECTS - Sistema de Europeu de Transição de Créditos a) As Unidades Curriculares de Opção Livre 
devem, genericamente, ser escolhidas pelos alunos de entre as unidades curriculares em funcionamento em todos os cursos da ESAD.CR, 
disponibilizadas para o efeito, e de entre aquelas que permitam frequência compatível com as unidades curriculares obrigatórias do respectivo 
curso, num dado semestre. Excepcionalmente, podem ser oferecidas outras unidades curriculares de opção livre, propostas pelo Conselho 
Científico, com o objectivo de: a) assegurar a actualidade cientifíca das formações; b) por haver manifesto interesse transversal das 
mesmas relativamente aos cursos da ESAD.CR. 
http://www.ipleiria.pt 
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Universidade de Évora – Curso de Teatro 
1º Ano - 1º Semestre 

Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0577 Corpo e movimento cénico I 2.5 Semestral 65 

ARC0582 Dramaturgia I 5 Semestral 130 

ARC0590 História do teatro I 5 Semestral 130 

ARC0633 Jogo Teatral 5 Semestral 130 

ARC0599 Métodos e técnicas de investigação em estudos teatrais 5 Semestral 130 

ARC0634 Oficina de Formação Vocal I 2.5 Semestral 130 

ARC0605 Oficina de prática dramatúrgica e interpretação I 5 Semestral 130 

LLT1412 Inglês A1 Elementar I 0 -- 0 
 

1º Ano - 2º Semestre 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0578 Corpo e movimento cénico II 2.5 Semestral 65 

ARC0583 Dramaturgia II 5 Semestral 130 

ARC0589 História do lugar cénico 5 Semestral 130 

ARC0591 História do teatro II 5 Semestral 130 

ARC0594 Iconografia e documentação teatral 2.5 Semestral 65 

ARC0632 Improvisação 2.5 Semestral 130 

ARC0604 Oficina de formação vocal II 2.5 Semestral 65 

ARC0606 Oficina de prática dramatúrgica e interpretação II 5 Semestral 130 
 

2º Ano - 3º Semestre 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0584 Dramaturgia III 5 Semestral 130 

ARC0602 Oficina de Experimentação Teatral 7.5 Semestral 130 

ARC0609 Segurança e técnicas de montagem cénica 2.5 Semestral 65 

ARC0592 História do teatro português I 5 Semestral 130 

Optativas - Grupo de Optativas 

 

2º Ano - 4º Semestre 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0593 História do teatro português II 5 Semestral 130 

ARC0608 Projecto Gil Vicente 7.5 Semestral 195 

http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0577�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0582�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0590�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0633�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0599�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0634�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0605�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/LLT1412�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0578�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0583�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0589�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0591�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0594�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0632�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0604�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0606�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0584�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0602�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0609�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0592�
http://www.uevora.pt/ensinos/cursos/11_ciclo/curso/plano_de_estudos/(codigo)/168#grp_grupo_de_optativas�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0593�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0608�
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ARC0610 Semiótica do teatro 5 Semestral 130 

ARC0611 Técnicas cenográficas 2.5 Semestral 65 

Optativas - Grupo de Optativas 

 

3º Ano - 5º Semestre 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0575 Área de projecto em teatro 5 Semestral 130 

ARC0580 Correntes Teatrais do Século XX 5 Semestral 156 

ARC0600 Oficina de escrita do texto dramático 2.5 Semestral 65 

ARC0617 Tecnologias audiovisuais em teatro 2.5 Semestral 65 

ARC0621 Teorias do teatro I 5 Semestral 130 

Optativas - Grupo de Optativas 

 

3º Ano - 6º Semestre 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0576 Bloco Projecto teatral 10 Semestral 260 

ARC0585 Enquadramento económico e jurídico do teatro 5 Semestral 130 

ARC0622 Teorias do teatro II 5 Semestral 130 

ARC0618 Temas de antropologia teatral 5 Semestral 130 

Optativas - Grupo de Optativas 

 

Optativas 

Grupo de Optativas 
Cód Nome ECTS Duração Horas 

ARC0581 Desenho de luz 2.5 Semestral 65 

ARC0586 Estudos de Recepção Teatral 5 Semestral 130 

ARC0588 História da Dança no Século XX 5 Semestral 130 

ARC0596 Iniciação ao Teatro de Marionetas 2.5 Semestral 65 

http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0610�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0611�
http://www.uevora.pt/ensinos/cursos/11_ciclo/curso/plano_de_estudos/(codigo)/168#grp_grupo_de_optativas�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0575�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0580�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0600�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0617�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0621�
http://www.uevora.pt/ensinos/cursos/11_ciclo/curso/plano_de_estudos/(codigo)/168#grp_grupo_de_optativas�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0576�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0585�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0622�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0618�
http://www.uevora.pt/ensinos/cursos/11_ciclo/curso/plano_de_estudos/(codigo)/168#grp_grupo_de_optativas�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0581�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0586�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0588�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0596�
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ARC0598 Maquilhagem e Caracterização 2.5 Semestral 65 

ARC0607 Prática de Direcção de Actores 2.5 Semestral 65 

ARC0612 Técnicas Circenses 2.5 Semestral 65 

ARC0613 Técnicas de Improvisação Teatral 5 Semestral 130 

ARC0614 Técnicas de Máscara 2.5 Semestral 65 

ARC0615 Técnicas do Actor 2.5 Semestral 65 

ARC0616 Técnicas Somato-sensoriais 2.5 -- 65 

ARC0619 Tendências Contemporâneas do Espectáculo 5 Semestral 130 

ARC0620 Teoria e Prática da Tradução Teatral 5 Semestral 130 

ARC0623 Tragédia Antiga e Teatro Contemporâneo 5 Semestral 130 

ARC0624 Treino Corporal do Actor I 2.5 Semestral 65 

ARC0625 Treino Corporal do Actor II 2.5 Semestral 65 

ARC0626 Treino Corporal do Actor III 2.5 Semestral 65 

http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0598�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0607�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0612�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0613�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0614�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0615�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0616�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0619�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0620�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0623�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0624�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0625�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0626�
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ARC0627 Treino Corporal do Actor IV 2.5 Semestral 65 

ARC0628 Voz e Canto I 2.5 Semestral 65 

ARC0629 Voz e Canto II 2.5 Semestral 65 

ARC0630 Voz e Canto III 2.5 Semestral 65 

ARC0631 Voz e Canto IV 2.5 Semestral 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.uevora.pt 
 

http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0627�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0628�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0629�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0630�
http://www.uevora.pt/ensinos/disciplinas/11_ciclo/disciplina/(codigo)/ARC0631�
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SENAC 
 
Estrutura Curricular 
 
Módulos Componentes Curriculares Horas 
I Assistente em Criação de Moda 250  
 
O Módulo I integra o aluno no campo de pesquisa de Moda. Contextualiza o trabalho de 
concepção, de elaboração e de composição visual, mediante vivências e pesquisas em criação 
de Moda, possibilitando a articulação dessas experiências com a realidade do trabalho neste 
segmento. Explora desenho e ilustração de Moda 
II Assistente em Desenvolvimento de Criação de Moda 300  
 
O Módulo II, o aluno envolve-se em um projecto de desenvolvimento de criação de Moda, 
tendo em vista a produção de peças de vestuário, o público-alvo e pesquisas previamente 
realizadas junto ao mercado, bem como a utilização de linguagem técnica para o 
aprimoramento e o relacionamento com os profissionais envolvidos no processo. 
III Assistente em Gestão de Produto de Moda 170 
 
O Módulo III prevê competências que mobilizam e articulam conhecimentos, habilidades e 
valores necessários à gestão do produto de Moda, assim como a comunicação com o mercado 
de Moda 
IV Gestão Empreendedora 80 
 
O Módulo IV é independente dos demais módulos, com sua oferta na fase final do curso, 
quando o aluno já terá desenvolvido competências específicas de Moda, que permitam a 
melhor visualização de negócio e de oportunidades neste campo. Neste módulo, o aluno será 
envolvido em situações de aprendizagem relacionadas ao desenvolvimento de um plano de 
negócios, constituindo competências que favoreçam a criação de seu próprio negócio ou a 
participação no gerenciamento de empresas ou, ainda, a actuação estratégica na prestação de 
serviços. 
TOTAL 800 
 
 
 
 

Competências profissionais a serem desenvolvidas nos módulos 
 
 
Módulo I – Assistente em Criação de Moda 
 
 
- Desenhar a figura humana, considerando princípios de proporcionalidade, articulações, 
movimento e técnicas específicas do desenho de Moda. 
- Realizar desenho de Moda, considerando conceitos de perspectiva, linha, ponto, plano, 
volume, cor, luz e sombra, assim como habilidades de representação gráfica 
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De vestuário, de modo a tornar compreensível sua proposta para os demais profissionais. 
- Realizar ilustração de Moda, considerando conceitos de linha, ponto, plano, cor, luz, sombra 
e técnicas de pintura, de modo a garantir a melhor comunicação do conceito proposto. 
- Realizar pesquisa de Moda e de comportamento, mobilizando conhecimentos e habilidades 
que permitam identificar as tendências e as necessidades do público-alvo, objectivando a 
criação. 
- Assessorar equipes de Moda, reunindo elementos e informações para subsidiar o processo de 
criação do produto. 
 
 
Módulo II – Assistente em Desenvolvimento de Criação de Moda 
 
 
- Definir o público-alvo, considerando pesquisa de mercado e análise dos indicadores do 
plano de negócio da empresa, com visão mercadológica. 
- Pesquisar o público-alvo, considerando hábitos, costumes, faixa etária, nível socioeconómico 
e estilo de vida. 
- Definir conceito de Moda, com base em necessidades identificadas, compatibilizando-as com 
as tendências do mercado. 
- Criar peças de vestuário, com base em pesquisas de tendências e matérias-primas, 
objectivando a adequação aos usos e costumes do público-alvo e o desenvolvimento 
sustentável. 
- Planejar e organizar os processos que envolvem a produção de peças de vestuário, 
considerando pesquisas de mercado, tendências de Moda e o público-alvo, objectivando o 
sucesso do negócio e a qualidade de vida do profissional. 
- Acompanhar o processo de produção das peças de vestuário, utilizando vocabulário técnico 
da Moda e buscando o melhor relacionamento com os demais profissionais envolvidos no 
processo de confecção da peça-piloto. 
 
Módulo III – Assistente em Gestão de Produto de Moda 
 
 
- Interagir com os profissionais de marketing e vendas, mobilizando conceitos de visual 
merchandising que permitam fornecer informações relevantes, a fim de obter 
melhor comunicação com o mercado. 
- Implementar e acompanhar a comercialização de peças de vestuário, considerando conceitos, 
princípios e habilidades de gestão, e apresentando atitude empreendedora que permita a 
optimização dos negócios. 
 
Módulo IV – Gestão Empreendedora 
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- Planejar a abertura de uma empresa, considerando os processos e os trâmites burocráticos, 
assim como os conhecimentos, as habilidades e atitudes empreendedoras que contribuem para 
a viabilização de um negócio. 
- Definir as directrizes estratégicas do empreendimento, tendo como base o conceito de 
missão, visão e valores empresariais, constituindo assim um guia para a definição da actuação. 
- Identificar oportunidades de negócio, com base no processo criativo e inovador de geração 
de ideias, analisando a viabilidade mercadológica, económica e financeira, além de 
compreender e atender as demandas de mercado. 
- Elaborar plano de negócio como ferramenta de gestão e organização, mobilizando conceitos 
e princípios de Empreendedorismo e habilidades na definição de estratégias para minimizar 
riscos e aumentar as chances de sucesso do empreendimento. 
- Propor estratégias de comercialização, utilizando a análise de ambiente de negócios e 
baseando-se nos conceitos e práticas do marketing, a fim de buscar a sustentabilidade do 
empreendimento. 
- Planejar a arquitectura organizacional, definindo sua estrutura e funções ocupacionais e 
administrativas, mediante conceitos, técnicas e princípios da gestão de recursos humanos, 
visando o desempenho eficiente das pessoas e da empresa. 
- Criar modelos financeiros e contáveis, utilizando ferramentas, técnicas e conceitos 
específicos, e visando o controlo e a tomada de decisões para o empreendimento. 
- Propor o processo operacional do empreendimento, analisando estrutura física e recursos 
materiais necessários e adequados à funcionalidade do ambiente e ao conforto do cliente, 
considerando a legislação pertinente de modo a proporcionar visão sistémica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.sp.senac, de 27/2/08 
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Chapitô  

 
Cenografia, Figurinos e Adereços - Curso Profissional de Artes do Espectáculo 
O curso forma técnicos de realização plástica marcados pelo imaginário circense, 
respondendo cenicamente a uma grande mobilidade e maleabilidade em total interacção com 
os intérpretes. 

Durante os 3 anos, a formação dos alunos processa-se em projecto – no final de cada ano - 
Artes e Ofícios encontram-se em exercícios/apresentações públicas: 

1º ANO MOSTRA TÉCNICA 

O objectivo é a aferição de conhecimentos e técnicas de base, culminando numa apresentação 
pública de uma Mostra Técnica centrada nas disciplinas da área artística de ambos os cursos; 

 

2º ANO EXERCÍCIO-ESPECTÁCULO 

O exercício é orientado e realizado como um espectáculo profissional, com um encenador 
convidado, desde a pesquisa à divulgação e apresentação pública; 

 

3º ANO ESTÁGIO CURRICULAR 

Os alunos do 3º ano realizam estágios curriculares nas áreas da animação cultural, social, em 
Companhias de teatro, dança, circo), em Ateliers de profissionais (plásticos, de adereços, 
guarda-roupa), na Televisão ou em organismos públicos e privados ou semi-privados, em 
Portugal e no Estrangeiro. 

PAP (PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL) 

Assume um carácter integrador dos conhecimentos e competências desenvolvidos ao longo 
da sua formação, incluindo a do estágio curricular. 
Culmina na apresentação pública de um espectáculo conceptualizado, criado e divulgado pelo 
aluno. 
 
http://epaoe.chapito.org/?s=cursos&v=view&c=2 de 25-11-2009 
 

http://epaoe.chapito.org/?s=cursos&v=view&c=2�
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Universidade da Beira Interior 

PLANO CURRICULAR 

Ano Unidade Curricular 
1  Desenho e Representação I  

 Geometria  

 História da Arte  

 Introdução ao Design  

 Psicologia da Percepção  

 Desenho e Representação II  

 Design e Metodologia de Projecto  

 Geometria Assistida por Computador  

 Movimentos Artísticos Contemporâneos  

 Teoria da Comunicação  

2  Desenho e Representação Assistida por Computador I  

 Estética  

 História do Design  

 Introdução ao Design de Moda  

 Materiais para Moda  

 Ateliers Têxteis  

 História da Moda  

 Marketing  

 Modelagem e Draping  

 Semiótica das Artes Visuais  

3  Design de Vestuário I  

 Design Têxtil I  

 Ergonomia e Design  

 Gestão de Projecto e Empreendedorismo  

 Psicossociologia do Consumo e da Moda  

 Design de Vestuário II  

 Design Sustentável  

 Design Têxtil II  

 Sistemas de Informação Têxtil  

 Teoria e Crítica do Design  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5895 de 13/11/2009 

http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5885�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5886�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5887�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5888�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5889�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5890�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5891�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5892�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5893�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5894�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5895�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5896�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5897�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5898�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5899�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5900�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5901�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5902�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5903�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5904�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5905�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5906�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5907�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5908�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5909�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5910�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5911�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5912�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5913�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5914�
http://www.ubi.pt/Unidade_Curricular.aspx?Codigo=5895�
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Faculdade de Arquitectura 
Licenciatura em Design de Moda 

Plano de Estudos 
 

 
1.º Ano – 1.º Semestre 
Unidades Curriculares  
Geometria Descritiva I 
Elementos de Computação para Moda  
Desenho 
Design de Moda I  
História de Arte e da Moda I  
Cultura Estética Contemporânea 

 
 1.º Ano – 2.º Semestre 
Unidades Curriculares  
Desenho Computacional de Design  
Desenho II  
Design de Moda II  
História de Arte e da Moda II  
Teoria da Moda e do Vestir 

 
2.º Ano – 3.º Semestre 
Unidades Curriculares  
Sociologia da Moda  
Desenho III  
Design de Moda III (c/ Ergonomia e Design de 
Moldes)  
Materiais do Design de Moda I 

 
 2.º Ano – 4.º Semestre 
Unidades Curriculares  
Marketing de Moda  
Desenho IV  
Design de Moda IV (c/ Ergonomia 
e Design de Moldes)  
Materiais do Design de Moda II 

 
3.º Ano – 5.º Semestre 
Unidades Curriculares T T/P PL H/S ECTS 
Moda e Mercado  
Design de Moda V (c/ Tecnologia da Confecção e 
Design de Moldes por 
Computador) 
Materiais do Design de Moda III  
Optativa 

  
3.º Ano – 6.º Semestre 
Unidades Curriculares  
Design de Moda VI (c/ Tecnologia 
da Confecção e Design de Moldes 
por 
Computador) 
Desenvolvimento de Novos 
Produtos  
Sistemas de Produção e Tecnologias 
do Vestuário 
Optativa 
 

 
 
Http://www.fa.utl.pt/ 
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ESAD- Licenciatura em Design Moda 
 

1º Ano 
 
Fundamentos do Design 
Desenho I 
Laboratório Digital I 
Laboratório Imagem 
Teoria da Percepção 
História da Arte e do Design I 
Geometria e Projectação 
 
2º Ano 
 

Desenho II 
História da Arte e do Design II 
Semiótica 
Projecto I/Moda 
Desenho de Moda 
Modelação 
Laboratório de Materiais 
 
3º Ano 
 
Teoria do Design 
Projecto II/Moda 
Representação de Figurinos e Acessórios 
Laboratório Digital de Moda 
História da Moda e da Joalharia 
Optativas 
Cenografia 
Fotografia e Produção de Moda 
Ilustração, entre outras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.esad.pt/pt/cursos/design/moda 
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