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RESUMO 

 

HOFFMANN, Tandara de Garcia Rocha. A construção do traje de cena: 
diretrizes para a ergonomia, usabilidade e conforto. 2018. 334 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão corrigida. 
 

Dentre as diversas formas de expressões artísticas, o presente trabalho tem seu 

foco no estudo da ópera, em especial na construção e performance dos trajes 

usados em cena. O maior desafio na construção desses trajes é assegurar as 

técnicas e os procedimentos adequados para o aprimoramento deste processo. 

O presente trabalho tem como objetivo propor diretrizes para a modelagem e 

construção de trajes de ópera, levando em consideração variáveis ergonômicas, 

de usabilidade e conforto. Para tanto, foram analisados os trajes do acervo do 

Theatro Municipal de São Paulo e realizadas entrevistas com profissionais da 

área. Desta forma, foi possível identificar recursos construtivos que favorecem 

aspectos de ergonomia, usabilidade e conforto. A análise dos trajes bem como 

as informações coletadas nas entrevistas, possibilitaram a definição de um 

conjunto de diretrizes para apoiar o trabalho de figurinistas, modelistas, 

costureiras, na construção de trajes, bem como cantores, atrizes e bailarinos em 

suas performances. 

 

Palavras-chave: Ergonomia. Usabilidade. Conforto. Modelagem. Trajes de cena. 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

 
HOFFMANN, Tandara de Garcia Rocha. The costumes development: 
guidelines for ergonomics, usability and comfort. 2018. 334 f. Dissertation 
(Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of 
São Paulo, São Paulo, 2018. Revised version. 
 

Among many forms of artistic expressions, the present work has its focus on the 

study of opera, especially on development and performances of the costumes 

worn on stage. The biggest challenge on these costumes development is to 

ensure the techniques and proper procedures for the process improvement. The 

current work aims to propose guidelines for the pattern making and opera 

costumes development, considering ergonomic variables, usability and comfort. 

Therefore, the costumes from Theatro Municipal de São Paulo were analysed 

and interviews with field professionals were taken. Thus, it was possible to 

identify projected resources that benefit ergonomic aspects, usability and 

comfort. The costumes analysis as well as the interviews information made it 

possible to define the set of guidelines to support the work of costume designers, 

pattern makers, seamstress on costumes development, such as singers, actors, 

dancers on their performances. 

 

Keywords: Ergonomics, Usability, Comfort, Pattern making, Opera costumes. 
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APÊNDICE A – PLANILHA DE REFERÊNCIAS 194

Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

DC 01

Jaqueta de tecido sintético (não 

identificado) com aplicações, forro de 

pelúcia e manga removível por zíper

Don Carlo Gabriel Villela 2004 sem informação sem informação

AC 01
Colete de tweed ou sintético de poliéster 

preto com trançado costas
Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 02

Casaca de veludo cotelê marrom com 

forro de cetim, fechamento frente com 

fecho de contato (velcro) e botões 

decorativos forrados com o mesmo tecido

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 ator Laerte

AC 03
Casaco de shantung azul. Detalhe manga 

de sarja branca e forro de tecido sintético
Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 ator Laerte

AC 04

Colete de jacquard branco e azul 

adornado frente e barra com 

passamanaria e fechamento por zíper 

frontal. Forro de tergal

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 05

Calça de tecido não identificado verde 

com pala frente de "época" e espartilhado 

costas. Abotoamento na lateral da perna

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 06

Calça modelo de época de helanca azul. 

Abertura por 3 botões na aba frontal, 

botão e zíper internos. Abertura decorativa 

com três botões na barra da calça. Cós 

com elástico traseiro

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 07

calça de época em tecido shantung com 

braguilha comum, cós reto frente e cós 

elástico costas.

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 08
Corset de linho ou tweed, forro de cetim, 

fechamento costas com zíper
Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

AC 09

Corpete de tecido brocado dourado com 

forro de sarja. Fechamento com zíper 

traseiro e detalhe na frente de renda e 

passamanaria rosa

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 coro feminino sem informação

AC 10

Corpete de tecido brocado pêssego, forro 

de tecido failete pêssego, amarração no 

ombro com fita de cetim

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 Adriana Magalhães sem informação

AC 11

Corpete de algodão com forro de algodão 

sem presença de barbatana, fechamento 

traseiro com ilhoses e alça com 

fechamento de botão com caseado

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006 sem informação sem informação

AC 12

Traje composto por calça de shantung, 

camisa de manga longa (tecido sintético)  

com punho de renda, jabot de renda, 

colete de tecido de tapeçaria e casaco de 

tela de nylon

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006
utilizado pelo coro lírico 

masculino
sem informação

AC 13

Traje composto por camisa de poliamida e 

punho de renda em poliéster. Panier (anca 

lateral) de nylon, saia de renda, corset de 

tecido brocado dourado com forro de sarja 

e veste de renda roxa

Andrea Chénier Fabio Namatame 2006
traje utilizado pelo coro lírico 

feminino
sem informação

OR 01

Blazer de retalhos em tecido de cetim. 

Fechamento frente por fecho de contato 

(velcro)

Orfeo Naum Alves de Souza. 2006 Luciano Botelho Orfeu
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

FR 01

Corset de E.V.A forrado de veludo com 

amarração lateral e traseira. Ombros com 

fita de cetim. Parte frontal da peça feita de 

tecido brocado adornado de fita de cetim 

passada em ilhoses na altura do busto. 

Enfeite de folhas, flores e frutas.

A filha do regimento Marcelo Marques 2007 Eloisa Junqueira Tirolesa

FR 02

Sobrecasaca de Jacquard. Gola e lapela 

de veludo marrom. Prega fêmea na parte 

traseira. Calção de Jacquard com elástico 

no cós e suspensório de tecido brocado 

forrado com sarja e elástico costurado na 

peça

A filha do regimento Marcelo Marques 2007 sem informação Tirolês

FR 03

Camisa frente de tecido adamascado, 

forro de sarja marrom, com fechamento 

por botões de massa. Costas de veludo e 

manga de lycra

A filha do regimento Marcelo Marques 2007 Julio Cezar Criado/ator

FR 04

Casaca de uniforme militar de oxford azul-

marinho curto e justo na frente e com duas 

abas traseiras (rabo-de-andorinha) que 

descem a partir da cintura. Punhos e 

lapela de veludo vermelho adornados de 

passamanaria dourada

A filha do regimento Marcelo Marques 2007 Joaquim Rollemberg Soldado

FR 05
Gravata ou jabot de tafetá bordada e 

fechamento por velcro (fecho de contato)
A filha do regimento Marcelo Marques 2007 Adriana Magalhães Coro feminino

FR 06

Vestido longo de renda bordada com 

strass e forro de cetim. Decote canoa. 

Manga removível e fixada com velcro e 

botão de pressão. Fechamento traseiro 

por velcro e colchetes "macho" e "femea" 

de linha

A filha do regimento Marcelo Marques 2007 Rosana Lamosa Filha Marie



197

Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

MB 01

Sobre quimono longo de manga longa 

com tecido adamascado branco. Contorno 

na barra de uma canaleta de manta 

acrílica e outra de arroz . Na manga 

canaleta de arroz

Madame Butterfly Fabio Namatame 2008 Erica
Butterfly Cio Cio San - 

figuração (2º ato)

MB 02
Quimono (kosode) longo de manga longa, 

tecido crepe rosa
Madame Butterfly Fabio Namatame 2008 sem informação sem informação

AN 01

Vestido de veludo com aplicação de 

lantejoulas, forro de cetim bucol e 

sustentação em tule (alças)

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Andrea Ferreira Zerbinetta

AN 02
Conjunto formado por calçola de malha e 

corset
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Eiko Senda Primadonna

AN 03

Vestido de organza manga 7/8 com 

camisola costura junto  de tecido sintético 

e cinto de cetim

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Adriana Clis Driade

AN 04
Vestido de organza com saia franzida, 

cinto e echarpe presa na peça
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Gabriela Pace Naiade

AN 05
Traje formado por calçola, panier séc. 

XVIII (anca) e corset
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Gabriela Pace Naiade

AN 06 Calça jeans modelo skinny Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 sem informação sem informação 

AN 07

Vestido do século XVIII, corpete de tecido 

brocado com cavalinha,  saias em organza 

cristal amarelo, vermelho e ocre e lamê 

dourado

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Gabriella Pace Naiade
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

AN 08

Vestido do século XVIII, com corpete 

entretelado com cavalinha, tecido brocado 

dourado, com saias em organza cristal 

branco, chá e lamê prateado. "Rabo" com 

manta acrílica na parte interna

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Edna D'Oliveira Cantora

AN 09

Vestido amarelo de tafetá com detalhes de 

camadas plissadas na lateral do vestido, 

frente do corpete e manga

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008
Eiko Senda (informação do 

entrevistado Marcelo Marques)
sem informação

AN 10

Colete de veludo preto, frente com 

aplicações de paetês e costas de cetim 

bucol preto

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Homero Velho Comediante

AN 11

Traje composto por calça social de cetim 

bucol azul e sobretudo dupla face de cetim 

bucol azul de um lado e do outro 

composto por retalhos coloridos

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Andrea Ferreira Zerbineta

AN 12

Traje composto por casaco de cetim bucol 

dourado, colete de jacquard e calça de 

jacquard com forro de cetim bucol

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Marcello Vanucci Tenor

AN 13
Traje formado por casaco de cetim bucol 

cinza e calça  de cetim bucol cinza
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Marcelo Vanucci Baco/ Tenor

AN 14

Calça preta boca de sino de veludo e 

paletó pink de cetim bucol com forro de 

cetim estampado

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Paulo Queiroz Mestre de dança

AN 15

Blazer de cetim bucol preto estampado e 

colete  de tecido brocado frente e cetim 

costas

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Sérgio Weintraub Comediante ou Scaramucio

AN 16
Blazer e calça (militar) tecido gabardine 

branco
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Eduardo Góes Um oficial
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

AN 17

Armadura em EVA com cobertura de lamê 

prata e forro de camurça. Costas de renda 

com forro de tecido sintético

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 sem informação Baco

AN 018
Calça social, tecido de alfaiataria, com 

suspensório
Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 sem etiqueta sem etiqueta

AN 019

Vestido longo evasê em organza cristal 

com sobreposição de tule com aplicação 

de roletês de crepe de seda (madame)

Ariadne em Naxos Marcelo Marques 2008 Eiko Senda (Soprano) Ariadne

RG 01
Calça social em oxford com ajuste lateral 

por fivela reguladora
Rigoletto Verônica Julian 2011 Paulo Queiroz sem informação

MG 01
Calça social de oxford com braguilha e 

caseado para botão de sustentação
Magdalena Paul Tazewell 2012 sem informação Bauchiero 

MG 02
Vestido sem manga, saia de tule, tecido 

superior de veludo e forro de failete
Magdalena Paul Tazewell 2012 sem informação sem informação

CM 01

Traje de luces ou goyesco (traje de 

toureiro) composto por camisa branca, 

gravata, colete de cetim bordado, jaqueta 

com manga de cetim bordado e taleguilla 

(calça extremamente justa e alta) de cetim 

bordado

Carmen Cristina Aceti 2014
Rodrigo  Esteves (1º elenco) e 

David Marcondes (2º elenco)
sem informação
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

CM 02

Traje adaptado de um traje de luces 

composto por colete dourado de cetim 

bucol e forro de cambraia branca. Jaqueta 

dourada de cetim bucal bordada com forro 

de algodão cru e provavelmente com 

enchimento de E.V.A. Calça (taleguilla) de 

viscolycra marrom com aplicação de 

detalhe lateral em cetim bucol dourado 

bordado

Carmen Cristina Aceti 2014 Doglas sem informação

CM 03

Calça de sarja branca (taleguilla) 

adornada com botões de pé nas duas 

laterais

Carmen Cristina Aceti 2014 Roberto Mafra figurante

CM 04
Calça curta tecido semelhante ao tweed  

com abotoamento lateral
Carmen Cristina Aceti 2014 sem informação sem informação

CM 05

Calça de veludo cor ocre, abotoamento 

lateral e barra. Fivela nas costas para 

regulagem

Carmen Cristina Aceti 2014 Jang Ho Joo sem informação

CM 06

Camiseta de algodão franzida de ombro a 

ombro e corpete de algodão, forrado com 

sarja. Espartilhado costas com cordão de 

cetim

Carmen Cristina Aceti 2014 Clara coro feminino

CM 07

Corset de linho com espartilhado costas e 

fechamento frontal de metal com e regata 

de algodão   

Carmen Cristina Aceti 2014 Rinat Shaham Carmen

CM 08

Regata de algodão, corpete de linho com 

forro de sarja e alça regulável, saia godê 

franzida de tecido encerado com forro de 

cambraia de algodão e colete de veludo 

com manga

Carmen Cristina Aceti 2014 Camila Ribeiro Bailarina
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Referência Modelo Nome da ópera Figurinista Ano Cantor (a) / Artista Personagem

FC 01
Vestido balonê com manga, decote alto. 

Tecido Cambraia de linho 
Fosca Stefano Poda 2016 bailarinas do Balé da Cidade virgens

FC 02
Casaco de lã batida cor creme. Grande 

trespasse frente e gola alta
Fosca Stefano Poda 2016 Fabio (figuração) Soldados Venezianos

FC 03

Colete de couro bovino com costura tipo 

matelassê e pintura "pollock". Ilhós frente 

e zíper destacável nas costas. Calça de 

couro bovino preta

Fosca Stefano Poda 2016 Sung Kyu Park Paolo

FC 04

Calça de couro bovino corte simples, 

camisa de sarja com velcro na frente. 

Manga e revel de couro bovino com 

costura matelassê. Colete de couro bovino 

com costura de matelassê, abertura por 

ilhós.

Fosca Stefano Poda 2016 Leonardo Neiva Cambro

FC 05

Colete de couro bovino matelassê com 

manga, ilhós frente e zíper nas costas. 

Calça de couro bovino preto

Fosca Stefano Poda 2016 Thiago Arancan Paolo

FC 06

Calça de couro sintético com elastano, 

camisa de sarja com fechamento frente 

por velcro e manga de couro sintético 

matelassê. Colete matelassê com ilhoses 

laterais e ombros e fechamento frente com 

zíper destacável

Fosca Stefano Poda 2016 José Junio (figuração) Pirata
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Ópera Don Carlo Descrição:

Referência do traje DC 01 Jaqueta de tecido sintético (não identificado) com aplicações, 

Cantor(a) / Artista sem informação forro de pelúcia e manga removível por zíper

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X o uso de cola não é recomendável em trajes cênicos

Acabamento dos aviamentos X
a cola mal aplicada está sobressaindo do aviamento 

metálico

Facilidade para ajustes X as costuras são embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X manga removível

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o tecido interno não permite transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

DETALHAMENTO

abertura e fechamento por zíper

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 01

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X sem abotoamento

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X o traje não é forrado

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X gola careca

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X o traje é curto e sem manga

Estabilidade no corpo - firmeza X alças largas

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X o traje não prejudica o movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X sem mangas e abertura nas costas

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corp – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
apresenta boa flexibilidade pela abertura nas costas 

(espartilhado)

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano 

Observações: 

1 - espartilhado feito com as canaletas do próprio tecido

2 - sobra de tecido nas laterais de 2 cm cada lado (auxilia nos ajustes)

SEGURANÇA

CONFORTO

Colete de tweed ou sintético de poliéster preto com trançado costas

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 02 Casaca de veludo cotelê marrom com forro de cetim, fechamento 

Cantor(a) / Artista Ator frente com fecho de contato (velcro) e botões decorativos forrados 

Personagem Laerte com o mesmo tecido

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X gola aberta, solta do pescoço e punho largo

Aviamentos sem bordas vivas X se o velcro estiver fora do lugar pode arranhar

Mobilidade e alcance X comprimento e manga nos comprimentos ideais 

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite os movimentos de flexão, abdução, adução, 

extensão, rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o traje não permite a transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X a modelagem permite a flexibilidade dos membros inferiores

Ajuste da peça ao corpo –  elasticidade X

Observação: 

1- Fecho de contato (velcro) como fechamento. Os botões forrados são somente para enfeite, provavelmente para facilitar o vestir e desvestir

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

fecho de contato (velcro)
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 03 Casaco de shantung azul. Detalhe manga de sarja branca

Cantor(a) / Artista Ator e forro de tecido sintético

Personagem Laerte

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X "falsa camisa"

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X o forro é solto da parte inferior e apresenta sobra de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

o punho do casaco é largo, por isso não prejudica a 

circulação

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
comprimento dentro da normalidade e apresenta bastante 

"roda"

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X o forro apresenta conforto em seu toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X bastante "roda" obtida pelas pregas

Conforto termofisiológico - transferencia de calor X quente, não permite transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o traje não prende as articulações

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

sem fechamento
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 04

Cantor(a) / Artista Sem informação

Personagem Sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X corte evasé

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje não tem sem manga. O zíper fecha antes do quadril, 

permitindo os movimentos de flexão, extensão, adução, 

abdução e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X apartir da cintura o traje é mais largo, pelo corte evasé

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano 

SEGURANÇA

CONFORTO

Colete de jacquard branco e azul adornado frente e barra com 

passamanaria e fechamento por zíper frontal. Forro de tergal.

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

ziper destacável 
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 05

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X sobra de tecido na costura do gancho traseiro

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X o punho da barra pode ser regulado

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X gancho bem ajustado

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elasticidade

Obervações: 

1 - A pala da frente é fixa do lado esquerdo com botões decorativos. A abertura é feita pelo lado direito com botões e caseados

2 - As peças traseiras com ilhoses remetem a um traje de época, fazendo com que o traje aumente ou diminua em 4 centímetros

SEGURANÇA

CONFORTO

embaixo da pala com botões caseado, o traje apresenta uma 

braguilha de calça social comum

Calça de tecido não identificado verde com pala frente de "época" e 

espartilhado costas. Abotoamento na lateral da perna.

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 06

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X
embaixo da pala com botões caseados, o traje apresenta 

uma braguilha de calça social comum

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X gancho ajustado

Estabilidade no corpo - Firmeza X elástico cós traseiro

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X tecido com elastano e cós traseiro com elástico

Conforto termofisiológico - transferencia de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X tecido com elastano e cós traseiro com elástico

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido com elastano e cós traseiro com elástico

Obervações: 

1 - A abertura da pala é feita pelo lado direito, o esquerdo é fixo. Embaixo da pala a abertura é por botão, caseado e zíper. 

2 - Falsa abertura na panturrilha.

SEGURANÇA

CONFORTO

Calça modelo de época em helanca azul. Abertura por 3 botões na 

aba frontal, botão e zíper internos. Abertura decorativa com três 

botões na barra da calça. Cós com elástico traseiro

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 07

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X sem forro

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X cós traseiro com elástico 

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X não apresenta problemas de mobilidade e alcance

Estabilidade no corpo - Firmeza X  tira nas costas para amarração e elástico embutido

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X cós traseiro com elástico 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético, não permite a troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

apresenta flexibilidade pelo cós tarseiro com elástico. A 

modelagem da perna mais larga, deixa livre os movimentos 

articulares das pernas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

SEGURANÇA

CONFORTO

Calça de época em tecido shantung com braguilha comum, cós reto 

frente e cós elástico costas.

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

braguilha com zíper

DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 08

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X viés como canaleta para a barbatana

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X não apresenta risco de mobilidade nem de alcance

Estabilidade no corpo - Firmeza X

recurso no ombro que mantém o sutiã da usuária estável no 

ombro, sem correr o risco que o mesmo se destaque no 

figurino 

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, 

flexão lateral, rotação e inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X forro não permite troca de calor, pois o tecido é sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

O uso de uma peça de EVA entre o tecido e o forro (entre-

seios) foi escolhida para dar rigidez ao traje sem que ele 

ficasse pesado (FABIO NAMATAME)

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X uso de recorte traseiro com tecido elástico

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
tecido sem elastano mas o  recurso nas costas agrega 

elasticidade ao traje 

SEGURANÇA

CONFORTO

Corset de linho ou tweed, forro de cetim, fechamento traseiro com 

zíper

uso de zíper 

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 09

Cantor(a) / Artista coro feminino

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X
barbatana cilíndrica de plástico ao invés da barbatana 

convencional

Acabamento dos aviamentos X
a canaleta de algodão não foi reforçada o suficiente, pois a 

barbatana a atravessou

Facilidade para ajustes X
apesar de ter as barbatanas à mostra por fora, o corpete é 

todo embutido, o que dificulta seu ajuste ideal

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X barbatana cilíndrica apresentou bordas vivas

Mobilidade e alcance X corpete até a linha da cintura e sem manga

Estabilidade no corpo - Firmeza X alça de fácil ajuste

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, 

flexão lateral, rotação e inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X forro de algodão

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
foi acrescentado um tecido elástico nas costas para dar mais 

flexibilidade a peça

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
foi acrescentado um tecido elástico nas costas para dar mais 

elasticidade a peça

SEGURANÇA

CONFORTO

Corpete de tecido brocado dourado com forro de sarja. Fechamento 

com zíper traseiro e detalhe na frente de renda e passamanaria rosa

zíper destacável

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 10

Cantor(a) / Artista Adriana Magalhães

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas  X

Mobilidade e alcance  X corpete até a linha da cintura e sem manga

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, 

flexão lateral, rotação e inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X forro de tecido sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o tecido elástico nas costas proporciona flexibilidade ao traje

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o tecido elástico nas costas proporciona elasticidade ao traje

Obervações: 

1 - A fita de cetim costurada no ombro facilita o ajuste da peça ao corpo, ou possivelmente pode ter sido colocada por uma questão estética 

SEGURANÇA

CONFORTO

Corpete de tecido brocado pêssego, forro de tecido failete pêssego, 

amarração no ombro com fita de cetim

zíper costas

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 11

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X corpete até a linha da cintura e sem manga

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X tecido de algodão

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, 

flexão lateral, rotação e inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido de fibra natural

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo - peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
o uso do aviamento  "rabo de rato" confere elasticidade ao 

traje

Obervações: 

 1 - Fechamento no ombro com botão de massa e caseado

SEGURANÇA

CONFORTO

corpete de algodão com forro de algodão sem presença de 

barbatana, fechamento traseiro com ilhoses e alça com fechamento 

de botão com caseado

apesar de ser espartilhado, a amarração é fixa na peça 

(amarração correta de espartilhos) e seu ajuste é feito no 

meio da peça

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 12

Cantor(a) / Artista utilizado pelo coro lírico masculino

Personagem sem informação

1 0

 atende não atende 

Facilidade em vestir calça e blusa colete e casaco

Facilidade em desvestir calça e blusa colete e casaco

Exige pouco esforço para manipulação calça e blusa colete e casaco

Materiais adequados ao uso calça e blusa colete e casaco o casaco não utiliza tecido adequado ao uso

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
o colete não apresenta facilidade para ajustes por 

ter as costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona 

a pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X não apresenta problemas de mobilidade e alcance

Estabilidade no corpo - Firmeza calça e blusa colete e casaco  o casaco aparentemente é instável no corpo

Conforto sensorial de toque X calça e casaco em tecidos sintéticos

Conforto ergonômico - liberdade de movimento calça e blusa colete e casaco
permite movimentos de flexão, extensão, adução, 

abdução, flexão lateral, rotação e inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de 

calor 
X

muitas sobreposições e camisa interna de material 

sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X as peças são leves

Ajuste da peça ao corpo – caimento X
a escolha do tecido, tela de nylon, teve como 

propósito o caimento mais "armado" do casaco

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade calça e blusa colete e casaco cós traseiro da calça com elástico 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade calça e blusa colete e casaco tecidos sem elastano

CONFORTO

SEGURANÇA

Traje composto por calça de shantung, camisa de manga longa (tecido 

sintético)  com punho de renda, jabot de renda, colete de tecido de 

tapeçaria e casaco de tela de nylon

a presença de muitas peças dificulta o vestir e 

desvestir

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Andrea Chénier Descrição:

Referência do traje AC 13

Cantor(a) / Artista traje utilizado pelo coro lírico feminino

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X o traje exige muito esforço de manipulação

Materiais adequados ao uso X barbatana cilíndrica em substituição à barbatana comum

Acabamento dos aviamentos X a canaleta da barbatana cilíndrica não está reforçada

Facilidade para ajustes X
o corpete apresenta costuras embutidas além da veste não 

apresentar sobras de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X a barbatana perfurou a canaleta

Mobilidade e alcance X
em entrevista, a cantora lírica Erika Belmonte, afirmou que a 

anca não apresentou nenhum problema de mobilidade

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
segundo a entrevistada Erika Belmonte, o traje não 

apresentava problemas com o movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X materiais leves

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
a camiseta de malha promove a flexibilidade da parte 

superior do corpo

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X a elasticidade presente na camiseta atente ao indicador

SEGURANÇA

CONFORTO

Traje composto por camisa de poliamida e punho de renda em 

poliéster. Panier (anca lateral) de nylon, saia de renda, corset de 

tecido brocado dourado com forro de sarja e veste de renda roxa

a presença de muitas peças em um único traje dificulta o 

vestir e desvestir, além do abotoamento da veste no corpete 

não ser prático

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO



APÊNDICE D – FICHA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO TRAJE DA ÓPERA ORFEU 216

Ópera Orfeu Descrição:

Referência do traje OR 01 Blazer de retalhos em tecido de cetim. Fechamento frente 

Cantor(a) / Artista Luciano Botelho por fecho de contato (velcro)

Personagem Orfeu

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X
recurso para proteger o traje dos danos causados pelo 

velcro

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

fechamento por fecho de contato (velcro)

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO



APÊNDICE E – FICHAS DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS TRAJES DA ÓPERA A FILHA DO REGIMENTO 217

Ópera A Filha do regimento Descrição do traje:

Referência do traje FR 01

Cantor(a) / Artista Eloisa Junqueira

Personagem Tirolesa 

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X não tem mangas e a peça é pequena

Materiais adequados ao uso X o E.V.A é bastante utilizado em trajes de cena

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
o ajuste ao corpo é facilitado pelos recortes, porém não tem 

sobra de costura para ser ajustado para outros artistas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X a ponta do arame que sustenta as flores pode causar lesão

Mobilidade e alcance X

os recortes com a amarração com rabo de rato permitem a 

mobilidade e o comprimento até a linha da cintura permite o 

alcance

Estabilidade no corpo - Firmeza X apresenta boa estabilidade

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
movimento de flexão (frente) é um pouco prejudicado, porém 

movimentos para os lados e para trás não são afetados

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
presença de muitas aberturas, o que favorece o conforto 

térmico

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X traje apresenta leveza

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo - flexibilidade X uso do aviamento elástico rabo de rato 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
o tecido não tem elasticidade, mas os recortes com o rabo 

de rato conferem a elasticidade ao traje

Corset de E.V.A forrado de veludo com amarração lateral e traseira. 

Ombros com fita de cetim. Parte frontal da peça feita de tecido 

brocado adornado de fita de cetim passada em ilhoses na altura do 

busto. Enfeite de folhas, flores e frutas.

apesar de ser espartilhado, são apenas 6 ilhoses de cada 

lado para dar a laçada

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

DETALHAMENTOINDICADORES
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Ópera A Filha do regimento Descrição:

Referência do traje FR 02

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem Tirolês

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X
a fita de passamanaria é forrada com sarja para não irritar a 

pele

Facilidade para ajustes X calça
X 

casaco
o casaco apresenta todas as costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X cós com elástico, não prejudica a circulação

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
o casaco é aberto na frente, não prende o movimento. O 

alcance na calça é obtido pelo uso de taco

Estabilidade no corpo - firmeza X uso de suspensório

Conforto sensorial de toque X o tecido é aspero e a calça não é forrada

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X o traje não impede o movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo –  flexibilidade X botões para regulagem da barra da calça 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X calça
X 

casaco

na calça a elasticidade se faz presente pelo uso de elástico 

no cós traseiro

SEGURANÇA

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

Sobrecasaca de Jacquard. Gola e lapela de veludo marrom. Prega 

fêmea na parte traseira. Calção de Jacquard com elástico no cós e 

suspensório de tecido brocado forrado com sarja e elástico costurado 

na peça

 o casaco não tem fechamento. A calça tem elástico no cós 

traseiro

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera A Filha do regimento Descrição:

Referência do traje FR 03

Cantor(a) / Artista Julio Cezar

Personagem criado / ator

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação, e nem lesiona a 

pele
X tecido de malha (não prejudica a circulação)

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
modelagem bem ajustada e apresenta comprimento dentro 

da normalidade

Estabilidade no corpo - Firmeza X botões com caseado

Conforto sensorial de toque X tecidos agradáveis ao toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X tecido elástico nas mangas e costas

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido quente, não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X apresenta bom ajuste ao corpo

Ajuste da peça ao corpo - flexibilidade X
apresenta boa flexibilidade pelo uso de tecidos com elastano 

nas mangas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
os tecidos das costas e mangas suprem a falta de 

elasticidade da frente 

SEGURANÇA

CONFORTO

Camisa frente de tecido adamascado, forro de sarja marrom, com 

fechamento por botões de massa. Costas de veludo e manga de 

lycra.

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

abotoamento por botão de massa e caseado à máquina
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Ópera A Filha do regimento Descrição:

Referência do traje FR 04

Cantor(a) / Artista Joaquim Rollemberg

Personagem Soldado

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X abotoamento frente

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X gola anatômica e punho largo

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X o traje não é comprido, não prejudica a mobilidade

Estabilidade no corpo - Firmeza X estável no manequim

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X nada impede o movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético impede a tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo - caimento X bom caimento no manequim

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
a cava bem ajustada permite a flexibilidade das articulações 

do braço

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o tecido não tem elastano

Observações: 

1 - A casa do botão na frente é feita com passamanaria 

2 - Fecho de contato (velcro) branco costurado à maquina. Provavelmente para anexar algum aviamento, como uma medalha militar.

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

Casaca de uniforme militar de oxford azul-marinho curto e justo na 

frente e com duas abas traseiras (rabo-de-andorinha) que descem a 

partir da cintura. Punhos e lapela de veludo vermelho adornados de 

passamanaria dourada

DETALHAMENTOINDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA
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Ópera A Filha do regimento Descrição:

Referência do traje FR 05

Cantor(a) / Artista Adriana Magalhães

Personagem coro feminino

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
a faixa que regula é presa por costura à mão no "nó" do 

jabot

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X o ajuste da gravata é regulável

Aviamentos sem bordas vivas X
se estiver mal ajustado, o velcro "macho" pode entrar em 

contato com a pele ou com o cabelo

Mobilidade e alcance X a peça não restringe a  mobilidade

Estabilidade no corpo - Firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
não atrapalha o movimento, permitindo que o usuário olhe 

para baixo pois o tecido é maleável

Conforto termofisiológico - transferência de calor X área de contato mínima com a pele

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X não é um requisito necessário nessa peça

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X não é um requisito necessário nessa peça

SEGURANÇA

CONFORTO

Gravata ou jabot de tafetá bordada e fechamento por velcro (fecho de 

contato)

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

fechamento e abertura por velcro (fecho de contato)
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Ópera A Filha do regimento Descrição:

Referência do traje FR 06

Cantor(a) / Artista Rosana Lamosa

Personagem Filha Marie

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
a saia apresenta excesso de roda, o que aumenta o esforço 

de manipulação

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

o punho da manga não tem elasticidade, pode causar 

problemas de circulação

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X saia bem ampla e recorte na linha da cintura

Estabilidade no corpo - Firmeza X traje estável no ombro

Conforto sensorial de toque X forrado com cetim

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
o traje permite os movimentos de flexão, extensão, adução, 

abdução, inclinação e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X deixa pernas e braços livres 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elasticidade

Observação: 

1 - A manga é removível. Sua fixação é feita por fecho de contato e botões de pressão

SEGURANÇA

CONFORTO

Vestido longo de renda bordada com strass e forro de cetim. Decote 

canoa. Manga removível e fixada com velcro e botão de pressão. 

Fechamento traseiro por velcro e colchetes "macho" e "femea" de 

linha

as casas de linha são de difícil acesso, além do uso de 

múltiplos tipos de fechamento

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Madame Butterfly Descrição:

Referência do traje MB 001 Sobre quimono longo de manga longa com tecido adamascado branco.

Cantor(a) / Artista Erica - figuração Contorno na barra de uma canaleta de manta acrílica e outra de arroz

Personagem Butterfly - Cio Cio San (usado no 2º ato) Na manga canaleta de arroz.

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X traje com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
o peso de manta acrílica e do arroz facilitam a mobilidade, 

para que ao caminhar o traje não enrosque na perna

Estabilidade no corpo - firmeza X bem justo na cintura com o uso do oby

Conforto sensorial de toque X o traje é forrado com tricoline

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

abertura embaixo da manga, além da manga e cava serem 

bem largas também. Na parte inferior o traje não prende 

movimentação das pernas.

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o traje permite movimentação das articulações superiores e 

inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o corte não necessita de elasticidade

CONFORTO

fechamento do quimono e do oby  por fecho de contato 

(velcro)

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Madame Butterfly Descrição:

Referência do traje MB 02 Quimono (kosode) longo de manga longa, tecido crepe rosa

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X comprimento na altura acima dos pés da usuária

Estabilidade no corpo - firmeza X bem justo na cintura com o uso do oby

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

abertura embaixo da manga, além da manga e cava serem 

bem largas também. Na parte inferior o traje não prende 

movimentação das pernas.

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido apresenta bom conforto termofisiológico

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o traje permite movimentação das articulações superiores e 

inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o corte não necessita de elasticidade

CONFORTO

amarração com tecido, um botão de pressão e fecho de 

contato (velcro) no oby

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 01 Vestido de veludo com aplicação de lantejoulas, forro de cetim

Cantor(a) / Artista Andrea Ferreira bucol e sustentação em tule (alças)

Personagem Zerbinetta

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X traje com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X gola careca de tule não prejudica a circulação do pescoço

Aviamentos sem bordas vivas X o broche não tem bordas vivas

Mobilidade e alcance X a fenda na perna permite a mobilidade e alcance

Estabilidade no corpo - firmeza X
o traje é bem ajustado ao corpo , além da alça de tule 

promover estabilidade no corpo

Conforto sensorial de toque X tecido agradável

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
sem presença de manga. O traje promove a liberdade de 

movimentos nos membros inferiores, pelo comprimento 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
o forro de cetim bucol e o tecido de veludo são grossos e 

não permitem a transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X não limita o movimento

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
o elastano no veludo é travado pelo forro que não apresenta 

elastano

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

o uso de zíper facilita o vestir e desvestir

SEGURANÇA

FACILIDADE DE 

MANEJO

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 02 Conjunto formado por calçola de malha e corset

Cantor(a) / Artista Eiko Senda

Personagem Primadonna

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X uso de tecido comum e aviamento elástico 

Acabamento dos aviamentos X o viés funciona como canaleta para as barbatanas

Facilidade para ajustes X
corpete com costuras embutidas e calçola sem sobra de 

tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X todos os reforços das canaletas funcionam bem

Mobilidade e alcance X não apresenta risco de mobilidade

Estabilidade no corpo - firmeza X corpete bem ajustado e o elástico da calça adere bem à pele

Conforto sensorial de toque X tecidos agradáveis ao toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

tecido elástico nas laterais do corpete. Por ser também na 

altura da cintura alta permite portanto os movimentos de 

flexão, extensão, adução, abdução, flexão lateral, rotação e 

inclinação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

o tecido do corpete não permite tranferência de calor, mas o 

fato da peça não apresentar manga é positivo para o 

conforto térmico. 

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
a calçola de malha mais larga ao corpo não impede a 

flexibilidade da parte inferior do corpo

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
o tecido elástico lateral e a abertura proporcionada pela 

"laçada do espartilhado" promovem elasticidade ao traje

CONFORTO

o fecho de contato (velcro) facilita o vestir e desvestir. Como 

possui poucos ilhoses, isso facilita a troca. 

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 03 Vestido de organza manga 7/8 com camisola costura junto

Cantor(a) / Artista Adriana Clis de tecido sintético e cinto de cetim

Personagem Driade

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

uma falsa camisola ou veste é costurada junto ao vestido, 

assim não teria que vestir duas peças de roupa, auxiliando 

na  manipulação do traje

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X sem  sobras de tecido interno 

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

modelo de manga sem punho, a manga foi cortada no viés 

para não prejudicar a circulação do braço e ter um caimento 

melhor

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X não apresenta risco de mobilidade

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X saia forrada com tecido confortável ao toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e 

rotação pelo corte na altura da cintura

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X
apresenta bom caimento no corpo e na manga que foi 

cortada no fio viés

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
A saia franzida não impede a flexibilidade dos membros 

inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

fechamento por zíper

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 04 Vestido de organza com saia franzida, cinto e echarpe 

Cantor(a) / Artista Gabriela Pace presa na peça

Personagem Naiade

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
A echarpe é presa no vestido com pontos à mão no centro 

das costas, perto do zíper e na alça

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X saia franzida e acabamentos embutidos

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
vestido sem manga permite o alcance. A saia franzida é 

curta, o que permite a mobilidade da usuária

Estabilidade no corpo - firmeza X alça bem ajustada e echarpe presa à peça

Conforto sensorial de toque X tecido sintético

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X saia franzida

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético, não permite a tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
a saia franzida não impede a flexibilidade dos membros 

inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elasticidade

SEGURANÇA

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

fechamento e abertura por zíper comum

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 05 Traje formado por calçola, panier séc. XVIII (anca) e corset

Cantor(a) / Artista Gabriela Pace

Personagem Naiade

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X o panier é volumoso e requer cuidado ao se manipular 

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X
em alguns pontos do corset a canaleta não segurou as 

barbatanas de metal, perfurando assim a canaleta 

Facilidade para ajustes X
corset com costuras embutidas, calçola sem sobra de tecido 

e panier feito sob medida

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X o aro do panier apresenta perigo de lesão à pele

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X barbatana à mostra

Mobilidade e alcance X mobilidade restringida pelo uso do panier

Estabilidade no corpo - firmeza X peças bem ajustadas ao corpo

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
o tecido elástico na lateral no corset permite os movimentos 

corporais e os movimentos da respiração

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido do corset é sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X corset na altura da cintura e laterais de tecido elástico 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X recorte lateral do corselet em tecido elástico

Obervações: 

1 - Barbatanas de metal flexíveis 

espartilhado na frente com poucos ilhoses. Calçola  com cós 

de elástico e o panier tem seu vestir e desvestir por 

amarração

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 06 Calça jeans modelo skinny

Cantor(a) / Artista sem informação 

Personagem sem informação 

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X não tem sobra de tecido interno

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X elástico no zíper

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X a calça é muito justa, dificultando a liberdade de movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
peça muito justa nas pernas o que dificulta a flexibildiade do 

joelho

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X pouco elastano, não é o suficiente para o conforto da peça 

braguilha com zíper e botão com caseado

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 07 Vestido do século XVIII, corpete de tecido brocado com cavalinha,

Cantor(a) / Artista Gabriella Pace saias em organza cristal amarelo, vermelho e ocre e lamê dourado

Personagem Naiade

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X o vestido é pesado e volumoso

Materiais adequados ao uso X tecidos e aviamentos de uso comum

Acabamento dos aviamentos X
ponto à mão travando o trilho do zíper para que o cursor não 

saia do trilho

Facilidade para ajustes X
corpete com costuras embutidas e com muitas barbatanas à 

mostra (não embutidas)

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X
por ter caido algumas peças de pedraria, o metal da 

"casinha" pode lesionar a pele

Mobilidade e alcance X
a mobilidade é afetada pelo panier e por um lado do traje ser 

maior que o outro

Estabilidade no corpo - firmeza X corpete bem ajustado e cós regulável

Conforto sensorial de toque X os tecidos utilizados não são agradáveis ao toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

permite liberdade de movimentação dos braços e 

movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação na 

linha da cintura

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
não atende esse requisito pois o tecido sintético dificulta a 

tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X não afeta a flexibilidade dos joelhos, cintura e braços

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
tecido sem elastano e sem presença de recursos que 

atendam esse indicador

CONFORTO

DETALHAMENTO

fechamento por zíper corrente, ganchos, botão de pressão e 

amarração, além do corpete ser fixo na saia

INDICADORES

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 08 Vestido do século XVIII, com corpete entretelado com cavalinha, 

Cantor(a) / Artista Edna D'Oliveira tecido brocado dourado, com saias em organza cristal branco, chá 

Personagem Cantora e lamê prateado. "Rabo" com manta acrílica na parte interna

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
traje muito volumoso e é necessário que seja fechado por 

duas pessoas, apesar do zíper, justamente para não força-lo

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

uso de pertingal no zíper e pontos à mão travando o trilho 

para o cursor não sair e se desprender, não perdendo tempo 

na troca

Facilidade para ajustes X corpete com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X
por ter caído algumas peças de pedraria, o metal da casinha 

pode lesionar a pele

Mobilidade e alcance X saia comprida e a cauda que dificulta a mobilidade

Estabilidade no corpo - firmeza X
corpete bem ajustado por ganchos, amarração, botão de 

pressão e cós regulável

Conforto sensorial de toque X tecido não apresenta conforto de toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X o vestido juntamente com a anca restringe o movimento

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o traje não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X  o traje é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
a saia franzida permite a flexibilidade dos membros 

inferiores 

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elasticidade

fechamento por zíper traseiro

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

FACILIDADE DE 

MANEJO

CONFORTO

INDICADORES DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 09 Vestido amarelo de tafetá com detalhes de camadas plissadas 

Cantor(a) / Artista
Eiko Senda (informação do entrevistado Marcelo 

Marques)

na lateral do vestido, frente do corpete e manga

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X
o velcro não apresenta facilidade para vestir, o encaixe não 

é tão prático

Facilidade em desvestir X
uso de velcro até a barra e amarração por tiras facilita o 

desvestir

Exige pouco esforço para manipulação X não apresentou problemas com esse indicador

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X corpete com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X
por ter caído algumas peças de pedraria, o metal da 

"casinha" pode lesionar a pele

Mobilidade e alcance X a ausença de manga permite o alcance dos braços

Estabilidade no corpo - firmeza X traje bem ajustado pela amarração da saia

Conforto sensorial de toque X apesar do tecido ser sintético ele apresenta toque agradável

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
Permite movimentação dos braços e movimento de flexão, 

extensão, flexão lateral e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético não permite a troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X
uso de tecido extra na barra para dar mais peso ao tecido 

utilizado no traje

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
permite flexibilidade nos movimentos dos membros 

inferiores pela saia rodada

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO

CONFORTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 10 Colete de veludo preto, frente com aplicações de paetês

Cantor(a) / Artista Homero Velho

Personagem Comediante

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X Botões com caseado

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X a tira nas costas auxilia nos ajustes no próprio corpo

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite liberdade de movimentação dos braços e 

movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
apesar do tecido ser quente a peça não apresenta mangas, 

o que compensa no conforto térmico

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o traje não tem elastano na parte traseira

Obervações: 

1-  Detalhe traseiro de emenda de tecido, provavelmente com o intuito de ser utilizado em outro usuário (tricoline ou tecido 100% algodão)

CONFORTO

e costas de cetim bucol preto

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 11 Traje composto por calça social de cetim bucol azul e sobretudo dupla 

Cantor(a) / Artista Andrea Ferreira face de cetim bucol azul de um lado e do outro composto por retalhos 

Personagem Zerbineta coloridos

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X gancho para fechamento da calça embutida no cós

Facilidade para ajustes X costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X comprimento não impede a mobilidade

Estabilidade no corpo - firmeza X velcro interno no ombro

Conforto sensorial de toque X

o lado azul, de cetim bucol, do casaco apresenta conforto 

sensorial de toque, já o lado de "retalhos" causa irritabilidade 

à pele

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade de movimentação dos braços e movimentos de 

flexão, extensão, flexão lateral e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
tecido não apresenta grau satisfatório de transferência de 

calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X bom caimento pelo tecido e corte

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o traje não impede os movimentos dos braços ou pernas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

blazer sem aboatoamento e calça social com fechamento por 

meio de zíper e gancho de metal

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

SEGURANÇA

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 12 Traje composto por casaco de cetim bucol dourado, colete de jacquard 

Cantor(a) / Artista Marcello Vanucci e calça de jacquard com forro de cetim bucol

Personagem Tenor

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X peças com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X todas as peças forradas com cetim bucol, até mesmo a calça

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
o traje apresenta liberdade de movimentação dos braços e 

movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
tecidos não permitem a transferência de calor, além de serem 

duplos

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X a calça até o joelho não impede a flexibilidade do joelho

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecidos sem elastano

CONFORTO

calça com fechamento usual por zíper e botão com caseado. 

Colete por botão e casaco sem fechamento

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 13 Traje formado por casaco de cetim bucol cinza e calça

Cantor(a) / Artista Marcelo Vanucci

Personagem Baco/ Tenor

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X traje com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X tecido de toque agradável

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade nos movimentos de flexão, extensão, inclinação, 

flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
o cetim bucol não permite a troca de calor facilmente e a 

calça entretelada ainda é mais um agravante 

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

de cetim bucol cinza

calça com fechamento por zíper e botão com casa. O 

casaco não tem fechamento

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 14 Calça preta boca de sino de veludo e paletó pink de

Cantor(a) / Artista Paulo Queiroz cetim bucol com forro de cetim estampado

Personagem Mestre de dança

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
o traje não apresentou nenhum problema de mobilidade e 

alcance

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade dos movimentos de flexão, extensão, inclinação, 

flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
os tecidos utilizados, tanto o cetim bucol quando o veludo, 

não permitem a transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X uso de taco no gancho da calça

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido da calça com bastante elasticidade

CONFORTO

calça com elástico e blazer com apenas um botão com 

caseado

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 15 Blazer de cetim bucol preto estampado e colete  de tecido brocado 

Cantor(a) / Artista Sérgio Weintraub

Personagem Comediante ou Scaramucio

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X as duas peças possuem costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X
o fecho de contato (velcro) no ombro do colete danifica o 

traje que vai por cima

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade de movimentos de flexão, extensão, inclinação, 

flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecidos não permitem tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
os botões vão até a cintura, não atrapalhando a felxibilidade 

do artista

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

frente e cetim costas

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

botões com caseado
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 16 Blazer e calça (militar) tecido gabardine branco

Cantor(a) / Artista Eduardo Góes

Personagem Um oficial

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X sem presença de forro e sobras internas de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X aba adicional por trás dos botões

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade dos movimentos de flexão, extensão, inclinação, 

flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido possui bom conforto termofisiológico

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X uso do taco no gancho

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o tecido não tem elastano

CONFORTO

aboatoamento com botões e caseados no blazer e calça 

com botão e zíper

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 17 Armadura em EVA com cobertura de lamê prata e forro de camurça. 

Cantor(a) / Artista sem informação Costas de renda com forro de tecido sintético

Personagem Baco

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X
o E.V.A é um material bastante utilzado em trajes e 

adereços cênicos

Acabamento dos aviamentos X
o velcro mal acomodado pode danificar a peça e causar 

lesões ao usuário

Facilidade para ajustes X a peça foi feita sob medida para o usuário 

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X
o velcro mal acomodado pode danificar a peça e causar 

lesões ao usuário

Mobilidade e alcance X
pelo comprimento da armadura e pela sua rigidez a 

mobilidade superior fica um pouco restrita

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X a renda das costas causa irritação na pele

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
não permite movimentos de flexão, extensão, flexão lateral, 

inclinação e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X material não permite a tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
não tem elastano, mas de um lado o elástico supre esse 

indicador 

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

CONFORTO

fecho de contato (velcro) em um dos lados
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Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 18 Calça social, tecido de alfaiataria, com suspensório

Cantor(a) / Artista sem etiqueta

Personagem sem etiqueta

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X botão interno para manter o cós firme

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
liberdade dos movimentos de flexão, extensão, flexão lateral, 

inclinação e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X não impede movimentos das pernas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

Obervações: 

1 - elástico de 2,5 cm de largura utilizado como suspensório 

CONFORTO

botão e zíper

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO



243

Ópera Ariadne em Naxos Descrição:

Referência do traje AN 19 Vestido longo evasê em organza cristal com sobreposição de tule 

Cantor(a) / Artista Eiko Senda com aplicação de roletês de crepe de seda (madame)

Personagem Ariadne

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X cauda muito comprida, dificulta a manipulação do traje

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X
botões de pressão e fecho de contato (velcro) na região da 

cintura com acabamento à mostra

Facilidade para ajustes X traje com costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X fecho de contato (velcro) para colocar cauda à mostra

Mobilidade e alcance X
vestido com pouca roda (corte evasé), afetando a mobilidade 

e o alcance

Estabilidade no corpo - firmeza X alças largas

Conforto sensorial de toque X
a cauda de tule tem o toque áspero, porém o forro do vestido 

possui bom toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X cauda comprida

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X a flexibilidade das pernas é reduzida pelo corte evasé

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

zíper

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO



APÊNDICE H – FICHAS DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO TRAJE DA ÓPERA RIGOLETTO 244

Ópera Rigoletto Descrição:

Referência do traje RG 01 Calça social em oxford com ajuste lateral por fivela reguladora

Cantor(a) / Artista Paulo Queiroz

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X acabamento de tecido no trilho da fivela

Facilidade para ajustes X costuras internas abertas e fivela reguladora

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X fácil ajuste no corpo pelo uso da fivela reguladora

Conforto sensorial de toque X tecido sintético

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X não impede os movimentos das pernas

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido não permite troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X a calça é leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X corte reto, permite flexibilidade dos membros inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elasticidade

CONFORTO

abertura e fechamento por botão de massa e caseado, e 

braguilha com zíper

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO



APÊNDICE I – FICHAS DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS TRAJES DA ÓPERA MAGDALENA 245

Ópera Magdalena Descrição:

Referência do traje MG 01 Calça social de oxford com braguilha e caseado para

Cantor(a) / Artista sem informação botão de sustentação

Personagem Bauchiero 

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X gancho de metal embutido no cós  

Facilidade para ajustes X costuras internas abertas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X
o botão interno na braguilha dá uma maior segurança no 

cós, pois o mantém no lugar

Conforto sensorial de toque X tecido áspero

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X não impede os movimentos da perna

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintético

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve 

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X corte reto, auxilia na flexibilidade das pernas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

CONFORTO

gancho de metal e botão com caseado interno e zíper

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Magdalena Descrição:

Referência do traje MG 02

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X vestido muito volumoso

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
apesar das costuras embutidas, o traje apresenta 

aviamentos expostos

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X saia ampla e na altura acima dos pés

Estabilidade no corpo - firmeza X
detalhe interno de tira com gancho na região da cintura 

traseira para dar mais sustentação

Conforto sensorial de toque X saia forrada com tecido do tipo failete

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X não impede os movimentos da perna

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecidos sintéticos, não permitem transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

o corte amplo permite os movimentos dos membros 

inferiores e por não ter manga permite também os 

movimentos dos membros superiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano

Vestido sem manga, saia de tule, tecido superior de veludo e forro de 

failete

CONFORTO

zíper por fora e fecho de contato (velcro) na base interna do 

vestido

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO



APÊNDICE J – FICHAS DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS TRAJES DA ÓPERA CARMEN 247

Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 01

Cantor(a) / Artista
Rodrigo  Esteves (1º elenco) e David Marcondes (2º 

elenco)

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
o traje possui muitas peças e a calça é muito justa, ou seja, 

exige esforço extra para se vestir

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X os ganchos de metal do colete são encapados com linha

Facilidade para ajustes X
peças com costuras embutidas e sem sobras internas de 

tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X a abertura na cava do colete traz mobilidade nos braços

Estabilidade no corpo - firmeza X
os ganchos do colete são posicionados de modo que o 

colete fique mais estável no corpo

Conforto sensorial de toque X tecidos agradáveis ao toque

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
os tecidos utilizados não permitem uma transferência de 

calor eficaz

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
abertura na cava pemite flexibilidade dos braços e a calça 

com elastano permite a flexibilidade das pernas

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X calça com elastano

SEGURANÇA

CONFORTO

Traje de luces ou goyesco (traje de toureiro) composto por camisa 

branca, gravata, colete de cetim bordado, jaqueta com manga de 

cetim bordado e taleguilla (calça extremamente justa e alta) de cetim 

bordado

o abotoamento da braguilha da calça foi trocado por um 

zíper grosso e por botão de pressão

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 02

Cantor(a) / Artista Doglas

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X
os ganchos de metal do colete não estão em bom 

acabamento 

Facilidade para ajustes X traje com costuras embutidas e sem sobra de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
a abertura na cava permite a mobilidade dos braços. A calça 

justa e curta permite a mobilidade das pernas

Estabilidade no corpo - firmeza X
os ganchos do colete são posicionados de modo que o 

colete fique mais estável no corpo

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
o traje permite os movimentos de abdução, adução dos 

braços e pernas, extensão, flexão, rotação e inclinação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X forro de algodão cru

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X abertura na manga do colete traz flexibilidade aos braços

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X a calça de viscolycra promove elasticidade à peça 

CONFORTO

Traje adaptado de um traje de luces composto por colete dourado de 

cetim bucol e forro de cambraia branca. Jaqueta dourada de cetim 

bucal bordada com forro de algodão cru e provavelmente com 

enchimento de E.V.A. Calça (taleguilla) de viscolycra marrom com 

aplicação de detalhe lateral em cetim bucol dourado bordado

calça com abotoamento por dois botões de pressão

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 03

Cantor(a) / Artista Roberto Mafra

Personagem figurante

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

a abertura na perna atende ao indicador, pois não prejudica 

a circulação das pernas

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance

Estabilidade no corpo - firmeza X
o elástico no cós traseiro faz com que a peça tenha 

estabilidade no corpo

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, 

flexão lateral e rotação

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido de algodão

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o elástico no cós traseiro permite a flexibilidade dos 

movimentos inferiores

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o tecido não apresenta elastano em sua composição

CONFORTO

calça de sarja branca (taleguilla) adornada com botões de pé nas 

duas laterais

braguilha com botões grandes

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 04

Cantor(a) / Artista sem informação

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
o tamanho da calça pode aumentar apenas trocando o 

tamanho do elástico que prende as costas da calça

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X a barra da perna é larga, portanto não prejudica a circulação 

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X o traje não apresenta problemas com mobilidade e alcance

Estabilidade no corpo - firmeza X presença de botões internos para o uso de suspensório

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
os movimentos não são afetados pois a calça tem um corte 

mais largo ao corpo

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o tecido não apresenta bom conforto termofisiológico

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o uso do elástico na parte traseira promove flexibilidade à 

peça

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X o tecido não possui elastano em sua composição

CONFORTO

Calça curta tecido semelhante ao tweed , com abotoamento lateral

abertura e fechamento por meio de dois botões com 

caseado e um botão de pressão na lateral da peça

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 05

Cantor(a) / Artista Jang Ho Joo

Personagem sem informação

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

o ajuste na cintura pode ser feito pela fivela traseira. Na 

panturrilha o ajuste pode ser feito apenas mudando o botão 

de posição

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
permite os movimentos de flexão, extensão, abdução, 

adução, flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o tecido não permite a troca de calor com eficiência

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o traje não apresenta recursos para esse indicador

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X
tecido com quantidade irrisória de elastano, provavelmente 

porque foi entretelada

CONFORTO

calça de veludo cor ocre, abotoamento lateral e barra. Fivela nas 

costas para regulagem

abertura e fechamento por quatro botões com caseado, 

podendo ser aberto de um lado apenas

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 06

Cantor(a) / Artista Clara

Personagem coro feminino

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X o corpete possui costuras embutidas e é todo barbatanado

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X o corpete é facilmente regulável 

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X os movimentos do tronco são restritos pela rigidez da peça

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
o traje apresenta dificuldade na transferência de calor por 

ser muito justo na pele

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o corpete dá rigidez não flexibilidade

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X sem presença de elasticidade no tecido ou cordão

CONFORTO

Camiseta de algodão franzida de ombro a ombro e corpete de 

algodão, forrado com sarja. Espartilhado costas com cordão de cetim

o trançado fica fixo na peça facilitando o vestir e o desvestir, 

que é feito pelo centro do cordão. A camiseta não tem 

abotoamento

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 07

Cantor(a) / Artista Rinat Shaham

Personagem Carmen

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X exige esforço por ser bem justo

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X o ajuste é feito por meio do cordão (apertando ou folgando)

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X o traje é facilmente regulável no corpo

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X os movimentos do tronco são restritos pela rigidez da peça

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
o corpete não permite a transferência de calor por ter uma 

camada grossa muito próxima da pele

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o corpete dá rigidez não flexibilidade

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X sem presença de elasticidade no tecido ou no cordão

CONFORTO

Corset de linho com espartilhado costas e fechamento frontal de 

metal com e regata de algodão       

o espartilhado costas é só decorativo, a abertura é feita pela 

frente, por ganchos de encaixe

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Carmen Descrição:

Referência do traje CM 08

Cantor(a) / Artista Camila Ribeiro 

Personagem Bailarina

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X muitas peças a serem vestidas e troca nos 4 atos

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
corpete e jaqueta com costuras embutidas e regata sem 

sobra interna de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
a altura da saia e o fato de ser godê não prejudicou a 

mobilidade 

Estabilidade no corpo - firmeza X peças estáveis no corpo

Conforto sensorial de toque X
saia forrada com cambraia e colete forrado com tecido de 

algodão

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X
corpete mais curto possibilidando os movimentos de flexão, 

extensão, abdução, adução, flexão lateral e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X peças não permitem transferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X os trajes são leves

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X o corpete dá rigidez não flexibilidade

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecidos sem elastano

CONFORTO

Regata de algodão, corpete de linho com forro de sarja e alça 

regulável, saia godê franzida de tecido encerado com forro de 

cambraia de algodão e colete de veludo com manga

o corpete é de fácil vestir e desvestir  pela amarração que é 

fixa. A saia também pelo uso de ganchos. A blusa e colete 

não possuem abotoamento

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO



APÊNDICE K – FICHAS DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS TRAJES DA ÓPERA FOSCA 255

Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 01 Vestido balonê com manga, decote alto. Tecido Cambraia de linho 

Cantor(a) / Artista bailarinas do Balé da Cidade

Personagem Virgens

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
o traje apresentou dificuldade de manipulação, pelo excesso 

de tecido e dificuldade dos fechamentos

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
traje formado por pregas, não apresenta costura lateral e 

possui costuras embutidas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X
a barra na frente, mais curta, auxilou para que as bailarinas 

não tropeçassem

Estabilidade no corpo - firmeza X cava e base interna bem ajustadas

Conforto sensorial de toque X tecido de fibra natural (cambraia de linho)

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
tecido pesado e bem justo no braço, isso faz com que o 

corpo não perca calor com facilidade

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X
o vestido consumiu 10 metros de tecido em sua confecção, 

por isso é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o vestido por ser amplo permite os movimentos inferiores, e 

a cava bem ajustada permite os movimentos de braço

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido não apresenta elastano

dificuldade da amarração interna, juntamente com ilhós e 

gancho de metal

CONFORTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO

DETALHAMENTO
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Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 02 Casaco de lã batida cor creme. Grande trespasse frente e gola alta

Cantor(a) / Artista Fabio (figuração)

Personagem Soldados Venezianos

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
o traje não possui forro e apresenta sobras internas de 

tecido, inclusive nos revéis

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X
o tecido não permite troca de calor, além de ter uma camada 

na parte interna superior de feltro até a cintura e mangas

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

o corte amplo permite os movimentos dos membros 

inferiores e a cava bem ajustada e a manga com excesso de 

tecido permitem os movimentos superiores de braço

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido sem elastano 

CONFORTO

DETALHAMENTO

abertura e fechamento por apenas três botões de pressão 

na parte frontal do casaco

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 03 Colete de couro bovino com costura tipo matelassê e pintura 

Cantor(a) / Artista Sung Kyu Park "pollock". Ilhós frente e zíper destacável nas costas.

Personagem Paolo Calça de couro bovino preta

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
peças que compõem o traje sem forro e com sobras internas 

de tecido nas emendas

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X a gola bem baixa atende ao indicador

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X
uso de suspensório na calça e elástico na barra da calça 

com o intuito que a mesma não saísse para fora da bota

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o couro bovino não permite tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o colete e calça não apresentaram recursos que atendessem 

a esse indicador

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X couro bovino

CONFORTO

colete com abertura e fechamento por zíper destacável. 

Calça com botão de massa e caseado, 1 gancho e 1 botão 

de pressão

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 04 Calça de couro bovino corte simples, camisa de sarja com velcro

Cantor(a) / Artista Leonardo Neiva na frente. Manga e revel de couro bovino com costura matelassê. 

Personagem Cambro  Colete de couro bovino com costura de matelassê, abertura por ilhós.

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X
a manga da camisa é muito justa, o  que dificulta sua 

manipulação, principalmente se o corpo estiver com suor. 

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X sem presença de forro e com sobras internas de tecido

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X a gola baixa atende ao indicador

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X
uso de suspensório na calça e elástico na barra da calça 

com o intuito que a mesma não saísse para fora da bota

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o couro bovino não permite tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o colete e calça não apresentaram recursos que atende a 

esse indicador

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X couro bovino

CONFORTO

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

a abertura e fechamento é por ilhós, o que dificulta o vestir e 

desvestir

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 05 Colete de couro bovino matelassê com manga, ilhós frente e zíper

Cantor(a) / Artista Thiago Arancan nas costas. Calça de couro bovino preto

Personagem Paolo

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X a manga costurada no colete facilita a sua manipulação

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X
não apresenta forro. Os cordões dos ilhoses podem ser 

ajustados

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X a gola baixa atende ao indicador

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X colete bem justo e elástico na barra da calça

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços 

e pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do 

tronco e rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X o couro bovino não permite tranferência de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje é pesado

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X
o colete e calça não apresentaram recursos que atendessem 

a esse indicador

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X couro bovino 

CONFORTO

os ilhoses na frente são apenas decorativos, a abertura é 

feita atrás com zíper destacável 

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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Ópera Fosca Descrição:

Referência do traje FC 06 calça de couro sintético com elastano, camisa de sarja com fechamento 

Cantor(a) / Artista José Junio (figuração) frente por velcro e manga de couro sintético matelassê. Colete matelassê

Personagem Pirata com ilhoses laterais e ombros e fechamento frente com zíper destacável

1 0

 atende
não 

atende 

Facilidade em vestir X

Facilidade em desvestir X

Exige pouco esforço para manipulação X

Materiais adequados ao uso X

Acabamento dos aviamentos X

Facilidade para ajustes X

para o ajuste da calça basta mudar o botão de lugar para alterar o 

tamanho. Camisa sem forro e com sobra de tecido interno. Colete 

regulável pelos recortes com ilhoses

O traje não prejudica a circulação e nem lesiona a 

pele
X

SEGURANÇA Aviamentos sem bordas vivas X

Mobilidade e alcance X

Estabilidade no corpo - firmeza X

Conforto sensorial de toque X

Conforto ergonômico - liberdade de movimento X

o traje permite movimentos de abdução e adução dos braços e 

pernas, flexão lateral do tronco, flexão e extensão do tronco e 

rotação 

Conforto termofisiológico - transferência de calor X tecido sintéticos, não permitem a troca de calor

Conforto psico-estético - avaliação estética X

Ajuste da peça ao corpo – peso X o traje todo é leve

Ajuste da peça ao corpo – caimento X

Ajuste da peça ao corpo – flexibilidade X

Ajuste da peça ao corpo – elasticidade X tecido da calça com bastante elasticidade

CONFORTO

calça com fechamento por gancho de metal e dois botões de 

pressão, camisa com fechamento por velcro e colete por zíper 

frontal

DETALHAMENTO

CATEGORIAS 

ERGONÔMICAS, DE 

USABILIDADE E DE 

CONFORTO

INDICADORES

FACILIDADE DE 

MANEJO
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 
Entrevista concedida pela costureira Alzira Campiolo da Silva 
Data: 19/06/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 
SP.  
 
Há quanto tempo você trabalha como costureira? 
Eu trabalhei em 2007 como costureira, costurando figurino para o Theatro Municipal de São Paulo, de 2007 até 
2012. Em 2013 eu entrei como camareira. Agora em 2017 eu voltei como costureira. Na verdade, mudaram meu 
cargo. 

 
Você fez algum curso para ser costureira? 
Não, aprendi na prática. 

 
Quantas óperas você já costurou? 
Hum... muitas! Não sei de cabeça. Lembro que em 2007 costurei 8 óperas. Lembro de alguns nomes agora: 
Ariadne em Naxos, que o Marcelo Marques (figurinista) fez, mas essa é de 2008. 

 
E como foi trabalhar com o Marcelo Marques? 
Foi ótimo! Ele chegava aqui na central (Central Técnica de Produção) 8h da manhã e saía só as 18h. Ele ficava 
orientando as modelistas, supervisionando tudo. 

 
Você lembra quem fazia parte dessa equipe na época? 
De modelistas eram a Elisa, tinha a Sueli (Sueli Ribeiro de Aguiar) também. A Elisa cortava os solistas, e a Sueli, 
o coro feminino, masculino e a figuração. Ele (Marcelo Marques) sempre passava orientações sobre os 
movimentos que a roupa teria que ter, para as modelistas e para nós costureiras.  

 
Ele se preocupava com o conforto da peça então? 
Sim, muito. Mas também cuidava para que a roupa saísse do jeito que ele queria, a estética do desenho dele, do 
modelo. Tem até uns espartilhos que ele fez nessa ópera que tinha amarração de rabo de rato, sabe? Aquela tira 
cilíndrica elástica. Isso para ficar mais confortável para as artistas e também ficar mais fácil das camareiras 
manusear, para as trocas também. Ele fez alguns trabalhos para o TMSP. 

 
Pensando nos figurinistas que você teve contato. Você via neles também essa preocupação com o 
conforto que o Marcelo Marques tem? 
Alguns nem se preocupavam com isso né, a preocupação era mais com a estética e com o modelo que eles 
queriam. Não com o conforto da pessoa vestir e se sentir confortável.  
 
Em relação à costura, o que pode causar conforto ou desconforto em um traje? 
Em relação a costura, acho que não tem relação, tem a ver com o modelo, o tecido, mas com a costura não. 
 
Você percebe diferenças ao costurar trajes de cena? 
Sim, é muito diferente. Ah porque no teatro é sempre modelo único, para uma pessoa, tamanho único, porque 
cada um veste um tamanho, tem os ajustes. E já em fábricas são 200 peças P, 200 M, 200 G. Linha de 
produção. 

 
Você usa algum método (truque) específico de costura para trajes de cena?  
Em Manon Lescaut, tinha uma calça que eu estava costurando de um anão, e essa calça estava dando muito 
trabalho, ora provavam e ficava apertado e ora largo, inclusive foi você que cortou! Então, no fim decidimos 
substituir uma parte do cós traseiro, bem no meio, com o cós e elástico grosso por dentro, e deu certo. Tem 
também aquele truque no elástico no cós que regula para diferentes tamanhos. Aquele que a gente coloca o 
elástico que já vem com furos, que serve também como suspensório, daí costuramos dois botões na frente por 
dentro para prender no elástico. Tem também o truque que a gente usa nos corset, o pertingal, aquele tecido que 
fica por baixo da amarração nas costas, assim o mesmo corset pode ser usado em duas mulheres de tamanho 
diferente sem mostrar pele, porque aí ficaria na cara que não é o tamanho da pessoa. Para mais magra é só tirar 
caso a abertura se beije. Eu costumava costurar o pertingal à mão, mudava de acordo com o dia que cada 
elenco se apresentava. 

 
Isso eram os solistas né? Quando você era camareira ficava só com os solistas? 
Sim. Ficava no 1º andar. Só cuidava dos solistas, ainda fico quando eles precisam.  
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Os solistas pediam alguma coisa para você em relação ao figurino? 
Ah... pediam, para ajustar, ou para tirar pedaços. Por exemplo: um pedaço de uma saia franzida se a pessoa é 
gordinha, para não dar muito volume, sabe como é. Às vezes eu atendia, porque o importante é eles se sentirem 
bem e confortáveis para cantar né? Se isso não fosse interferir na estética do figurinista, claro!  

 
Quais são as informações que a modelista costuma passar em relação ao corte e a costura? O que você 
gostaria de receber dela? 
As informações que geralmente a modelista me passa é quanto tem de margem de costura, 2 cm, 3 cm. Mas o 
que facilita muito são os piques, por exemplo, onde é 2,5 dá um piquinho no tecido, onde é 1,5 outro. Isso facilita 
muito para gente costurar.  
 
Como deveria ser a participação da costureira no processo de elaboração? Em que momento a 
participação da costureira seria importante?  
Eu acho que o tempo todo né. Do início ao fim. Porque tem coisa que a modelista corta que às vezes dificulta 
para a gente costurar, então se tem um método mais fácil aí eu dou a minha opinião.  

 
Quando um traje é provado pela primeira vez há necessidade de ajustes? Quais são os principais 
ajustes? 
Sim. Sempre tem ajustes. Geralmente é de largura e comprimento, de manga e de barra. 

 
Você participa das provas dos trajes? O traje é provado levando em conta os movimentos do ator ou do 
cantor em cena? 
Sim, sempre que possível. Às vezes na hora da prova o cantor fala: “olha, eu tenho esse movimento, eu abaixo, 
eu levanto” e as vezes o figurino não está adequado para isso, para aquele movimento.  
 
Alzira, fazendo um levantamento da ópera “Ariadne em Naxos” de 2008, vi que você trabalhou nesta 
ópera como costureira. Gostaria de tirar algumas dúvidas. O que aconteceu com esse vestido que tem 
essa emenda aqui (ref.: AN 01)? Ficou curto? 
Ah... é que ele foi usado outras vezes né. Isso daqui deve ter sido para outra coisa, porque não tinha isso. Esse 
ficou lindo na cantora. 

 
Ela reclamou do vestido? 
Não, não. 

 
Nessa ópera você ficou como camareira também? 
Fiquei como camareira só no ensaio com o figurino. 

 
Eu achei muito interessante essa lateral de tecido mais elástico que foi colocado na lateral (ref.: AN 05). 
Muito interessante mesmo. Ficou tão linda nela! E ela usava essa calça porque ela usava uma anca transparente 
(panier) por cima no palco.  
 
Quem fez essa anca (ref.: AN 05)? Você sabe? 
Então, foi um aderecista (Jefferson Viana, segundo informação do programa da ópera) que soldou e fez a 
armação né. Mas quem colocou o tecido e os aviamentos foram nós. Aqueles laços, as rendas. Ele fez só a 
armação soldada, mas quem fez em cima tudo foi nós. 

 
Esse tinha esse velcro aqui, mas mesmo assim tinha um espartilhado por cima (ref.: AN 02)? Era difícil 
de vestir? 
Não, é fácil! Bom, demorava um tempinho, mas é fácil para vestir.  

 
Esse zíper grande era para quê? Será que era para ser fácil para vestir? (ref.: AN 07) 
Acho que era para troca rápida, daí a cantora entrava por baixo e não precisaria destacar o zíper toda vez. Por 
isso que tinha esse ponto segurando para o zíper não abrir.  

 
Esse de sereia (ref.: AN 08), tem também o mesmo zíper, deve ter sido isso mesmo. 
Esse ficou tão lindo! Ele (Marcelo Marques) quem bordou tudo! Pessoalmente. Ele que bordou e colocou todas 
as pedras. Essas saias foi tudo eu que costurei. Emendei e depois franzi, aí foi para prova, quando voltou eu 
coloquei o cós. Você vê aqui que a saia é separada do corpete e depois são unidos com pontos à mão, pé-de-
galinha. 
 
Quem fez a modelagem desses (“Ariadne em Naxos”)? 
Foi a Sueli. A Sueli fez os moldes de todos os corpetes.  

 
As solistas se queixavam de alguma coisa? Se sentiam seguras nos trajes? 
Não me lembro delas reclamarem de nada não. Porque também o Marcelo tinha essa preocupação, de ficar 
seguro, confortável, não machucar né. 
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Essa tem um velcro até embaixo (ref.: AN 09). 
Ah, era para troca rápida.  
 
E porque esse tecido na barra (AN 09)? 
Era para a saia ter peso na barra, porque o tecido é leve.  
Esse casaco (ref.: AN 11), era usado dos dois lados. Ela entrava no palco com o lado xadrez e no palco mesmo 
ela tirava e deixava no lado azul. 

 
Essa calça é forrada por quê (ref.: AN 12)? 
Porque o tecido pinica, essa fui eu que fiz.  

 
Então você vai saber me responder por que tem essa emenda abaixo no cós. 
Porque o cavalo ficou pequeno! Rs. Aí a gente colocou essa emenda. Fiz o colete também.  
Esse casaco e calça foi o seu Lello que fez (ref.: AN 13), porque está muito bonito. Olha essas pregas que 
lindas! 

 
E esse velcro (ref.: AN 15)? Sabe para que era? 
Não me lembro. 

 
Essa argola atrás do botão era para que (ref.: AN 16)? 
Isso não me lembro. Essa peça foi comparada pronta. Essas roupas comparadas prontas iam direto para o 
teatro, não vinham para a gente aqui na central. 
 
Elas (cantoras de “Ariadne em Naxos”) gostaram de tudo, as peças caíram super bem. Até das ancas elas não 
reclamavam, porque é de ferro aquilo né! Elas amavam o figurino. Todas as cantoras do coro usavam corpetes. 
Todos coloridos, dois corpetes do mesmo tecido. Ele (Marcelo Marques) gostava de muito tecido, muito franzido 
nas saias. Ele usava 12 metros de tecido em cada saia dessa. Eu franzia tanto que não tinha mais espaço para 
franzir, de tão apertado que era o franzido! 
O Marcelo Marques tinha muita preocupação com o conforto.  

 
Por que esse peso na barra desses quimonos (“Madame Butterfly”)? 
Para o quimono ficar rente ao chão, para que com os movimentos que ela fizesse ele não levantasse. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, acho que não. 
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Entrevista concedida pela figurinista Caroline Albuquerque 
Data: 10/01/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em Goiânia, GO.  
 

Há quanto tempo você trabalha como figurinista? 
Como figurinista, ano passado completou 8 anos, eu iniciei em 2008. O meu primeiro trabalho como figurinista eu 
cursava faculdade de moda na UEG. 

 
Você fez algum curso para ser figurinista? 
Não. Infelizmente eu não tive nenhuma formação oficial em figurinos. Dentro da grade curricular do curso da 
UEG não tinha, e até hoje não tem, o que teve durante a minha formação foi só um curso de extensão de análise 
de figurino para cinema, mas nessa época eu já estava trabalhando com figurino. Eu iniciei como assistente e 
depois virei parceira e sócia do Hazuk Perez e ele já fazia figurino desde a adolescência nos grupos de teatro em 
que ele era ator. Então, na verdade, muito do que eu aprendi de como ser figurinista, do que era possível, que na 
verdade tudo era possível em figurino (risos), foi trabalhando com o Hazuk. Primeiro como assistente, depois 
como parceira de trabalho. Mas mesmo como parceira de trabalho eu me colocava meio que como assistente, 
porque como eu estava descobrindo ainda como ser figurinista, eu não tinha nenhuma identidade de trabalho. 
Então eu fui descobrir minha identidade de trabalho depois que eu terminei minha sociedade com ele, isso 
coincidiu com a minha formatura em 2009/2010. Nesse tempo comecei a fazer trabalhos solos, descobrindo 
minha identidade de trabalho, como era a Caroline Albuquerque assinando figurinos, desenvolvendo projetos 
sozinhas, porque eu tinha ficado muito tempo trabalhando em sociedade. 

 
E mesmo porque não tem curso exclusivamente de figurino em Goiânia. 
Em Goiânia nós não temos cursos livres, na área de figurino especificamente. Algumas faculdades que 
esporadicamente fazem cursos de extensão, ou núcleos livres. Durante o período de implantação do 
PRONATEC na cidade no período de 2012 mais ou menos, teve um curso oferecido no Veiga Valle (que hoje se 
chama Basileu França), que é um instituto técnico, e aí eu não tive a oportunidade de fazer justo por causa da 
carga de trabalho, mas essa foi a única turma lá. Tinha um laboratório de figurino só para os alunos da casa, 
mas eu também não consegui fazer o curso por causa dos horários. Depois eu virei a professora de figurino da 
cidade (risos), oferecendo curso pelo PRONATEC pela instituição SENAI, que foram solicitados nesse caso pela 
SECULT, que é a secretaria de cultura. O que eu fiz que me ajudou muito na construção de conceito, como 
raciocinar conceito, em 2010 teve um projeto chamado Projeto Bastidores, que foi um projeto executado pela 
AGEPEL, abrindo um projeto chamado Projeto Bastidores, onde ele ofereceria cursos de formação técnica para 
as área técnicas do espetáculo, então tinha visagismo, vários cursos, daí eu iniciei em um de figurino mas a 
professora, ela não ensinava, então eu fiquei menos de um mês no curso e abandonei porque ela não ensinava. 
Então aí eu consegui vaga para o de visagismo, e o curso de visagismo foi a minha salvação, eu devo muito a 
esse curso, porque esse curso foi dividido entre vários professores, então tinha o módulo de maquiagem, cabelo, 
mas tinha também o módulo de identidade, formação de identidade, máscara, que tem muito a ver com figurino. 
Eu não sou visagista, porque para assinar como visagista tem que ter um estudo e um conhecimento mais 
amplo. Mas esse curso foi muito válido. Fora isso quando vem os profissionais nos eventos, nos seminários e só, 
mas de formação oficial pela instituição só o curso que era ministrado pela professora Viviane Cabral: análise de 
figurino para cinema. Só que antes, a base do meu trabalho, na verdade, é a modelagem. Eu primeiro cursei 3 
anos de psicologia, e durante essa formação eu já era envolvida com moda, eu criava coleções de bijuterias para 
me manter. A ideia de fazer Design de Moda veio da minha mãe ela disse: “você tem certeza que quer fazer 
moda? Não quer fazer um curso rápido antes?”. Ela então levou uma cartela de cursos do SENAC e eu escolhi o 
curso de modelagem, porque desde criança eu riscava os moldes da revista Manequim para ela, então ela 
costurava as roupas, principalmente quando tinha algum evento importante para irmos e eu riscava os moldes da 
revista, mas minha mãe não me deixava colocar a mão na máquina. Aí eu fiz esse curso de modelagem em 
2005, esse curso que é a base do meu trabalho. Por isso que tudo o que eu faço eu consigo muito bem 
interpretar. O curso não era voltado para figurino, mas depois que eu comecei a trabalhar com figurino eu 
comecei a adaptar. Eu fui assistente de uma figurinista que foi o primeiro trabalho que fiz em 2008 e ela fazia 
ilustrações de moda, era muito lindo o desenho dela, mas olhando o croqui você não sabia por onde entrava e 
saía no figurino, não tinha referência de abotoamento, não tinha referência de costura, se aquilo era uma cava 
emendada ou se era uma manga japonesa, então tudo isso faz diferença. Ela não tinha o conhecimento de 
costura e nem de modelagem, e deixava para a costureira solucionar e aí a costureira fazia da maneira mais 
conveniente para ela. Foi aí que eu vi que era muito importante eu ter esse conhecimento. Tanto que hoje tudo o 
que eu faço de figurino ou adereço a base da modelagem está muito presente, apesar do curso de modelagem 
não ter sido direcionado para o figurino eu consegui adaptar o que eu aprendi e uso até hoje. Porque eu tive 
muita dificuldade na modelagem da faculdade, inclusive eu quase reprovei, porque como eu já tinha aprendido 
esse método, quando eu ia riscar pelo método do professor Adair Marques, eu não conseguia, acabava fazendo 
o que eu já sabia e aí eu quase reprovei (risos). Mas aí, conversando com algumas modelistas, descobri que 
realmente quando você aprende um método é difícil aprender outro, principalmente começar do zero. Esse curso 
que eu fiz era de modelagem plana, eu tenho um básico de malha, mas a base do meu trabalho é modelagem 
plana, tenho também um pouco de dificuldade em malha, fico buscando me especializar em malharia. E para 
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figurino está tudo bem, mesmo porque já temos uma gama muito grande de tecido com elastano. Quando tem 
alguma coisa de malharia que eu não sei eu procuro terceirizar, mas meu forte são os figurinos estruturados. 
 
Para você qual seria um curso bacana de ter na cidade? 
Eu acho que para área técnica, todo mundo que trabalha na área técnica trabalha muito, ou seja, ele tem pouco 
tempo para se especializar. Quem começou na área já começou, ou seja, ele aprendeu no “sevirol”, assim como 
eu, mas eu não acho que cursos longos ajudem porque acaba prejudicando quem está na área, então a minha 
preocupação com o projeto que eu tenho de formação de economia criativa é também proporcionar para essas 
pessoas que já estão trabalhando na área que consigam se especializar, então eu vejo que os cursos rápidos 
suprem melhor a necessidade. Agora eu estou no planejamento de um EAD, que é uma coisa que eu acho que 
funciona bem. Estou formulando um curso de EAD em figurino, estou iniciando com lançamento de e-books 
primeiro, porque não tem realmente, porque o que acontece com as publicações que falam de figurino: são 
poucas brasileiras né, a gente até tem maiores quantidades em estrangeiras, mas termos técnicos é muito 
complexo de você traduzir, e tem algumas coisas, por exemplo, eu tenho dificuldade de traduzir do inglês e 
quando você vai jogar em um dicionário ou em um tradutor é muito complexo você entender o contexto desses 
termos né. Igual aqui no Brasil cada um chama de um jeito um instrumento, um acabamento de costura, você vai 
assistir um vídeo de modelagem em inglês ou de construção de uma peça e eles tem referências de 
instrumentos e métodos de trabalho e às vezes isso não está no dicionário, então você tem que ter uma tradução 
especializada para você ter um entendimento melhor, isso falando da parte prática né, não de teoria, de 
construção de conceito. Esses livros de teorização a gente têm, mas ainda são poucos, temos aí os pioneiros: 
Rosane Muniz e Fausto Viana, e já vem outros atrás junto com eles, mas eles são as maiores referências que a 
gente tem. O que falta, que eu sinto falta e que todo mundo da área sente falta é o compartilhar os métodos, 
porque quando a gente está fazendo o figurino a gente não tem peça piloto, ao contrário da confecção de moda 
comercial, não temos peças pilotos, a peça piloto já é a peça final, pelo menos o método de trabalho de Goiânia 
é assim, então quando te encomendam um figurino você já vai fazendo as provas de figurino na peça em si, já 
vai fazendo as interferências de acabamento e pintura que você tem que fazer nas peças. E qual a dificuldade? 
Às vezes por mais que você consulte os livros de história da moda para entender as construções, digamos de 
estrutura de corselet e rufo, como você traz isso para hoje com a verba que você tem com as matérias primas 
que você tem para dar o efeito no palco? Então você não tem um lugar que te mostre ou que compartilhe com 
você esses métodos de trabalho. Então eu busco priorizar nas minhas aulas esse lado de compartilhar técnicas 
de trabalho específicas. Falar sobre a construção de conceito, você até que tem bastante profissionais falando, 
qual foi o processo criativo para chegar ao resultado final, mas, o processo em si não é compartilhado. Então eu 
acho que se for para ter uma formação, ela deve ser voltada para a prática, muito mais para a prática. O conceito 
não pode ficar de fora, a teoria nunca pode ficar de fora em figurino, mas a porcentagem da carga horária eu vejo 
que tem que ser muito mais para a parte prática, que foi o que eu tentei sanar quando eu lecionei nos cursos do 
Senai por exemplo. E é o que eu venho tentando fazer sempre nas palestras, workshops, e minicursos que eu 
ofereço também, que é a dificuldade de todo mundo: a técnica.  

 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Experiência com ópera eu não tenho porque aqui em Goiânia nós não temos ópera. A gente tem produção de 
ópera em questão de figurino e produção cultural mesmo do espetáculo em Brasília, mas eu ainda não alcancei 
esse nicho de mercado. Que eu saiba não existe uma casa específica somente de ópera, mas conheço alguns 
profissionais da área. Em Goiânia o que nós temos são as academias de dança, onde no final do semestre os 
alunos mostram o que aprenderam, tem os espetáculos de teatro comercial infantil, que a gente fala, são aqueles 
espetáculos vendidos para as escolas levarem os alunos, tanto, réplicas Disney quanto projetos inéditos, 
autorais e conceituais voltados para a formação educacional desde criança à adolescentes, tem vários projetos 
desses. Em dança temos desde o contemporâneo ao balé clássico, a Quasar cia de dança, o Gustav Ritter e o 

Basileu França são referências. Dentro do teatro existem várias ramificações; desde o clownesco, drama, tem 
de tudo, comédia, a comédia escrachada. Dentro da publicidade também, no cinema, tv, dentro do audiovisual 
de maneira geral. O meu foco o meu forte, minha paixão é o teatro. E dentro dessa área eu já fiz diversos 
espetáculos: comédia, drama, melodrama, já fiz de tudo (risos). O circo é o que acho mais complexo de todos, 
porque como você tem que privilegiar muito as acrobacias, e aí você tem que ver se o artista vai usar uma 
acrobacia de solo ou se ele vai usar algum aparelho, a lira circense, por exemplo, ou o trapézio, cada aparelho 
tem uma especificação. Eu já fiz aula de circo e isso me deu um know-how muito bom disso. Eu mesma que já 
fiz aula de circo tenho muita dificuldade porque gosto muito de criar estruturas muito elaboradas, com texturas e 
volumes, e no circo você tem que tomar o triplo do cuidado com essa questão. Se você já toma cuidado com isso 
para figurino de teatro ou dança, no circo isso piora, por causa das questões das acrobacias, por exemplo: você 
não pode fazer qualquer tipo de cauda. Se você for fazer um vestido você tem que tomar muito cuidado e ele 
deve ficar pronto com antecedência para a artista ensaiar, porque se ela for se movimentar na lira o figurino pode 
se enroscar. O próprio tecido deve fazer a mobilidade, basicamente um collant, ou um maiô de manga longa, 
mais ou menos o que o Cirque du Soleil faz, estamparias, pinturas, vazados, decotes, mas basicamente, não 
foge muito disso, porque não tem como, você tem que priorizar a segurança do acrobata até mesmo nos 
adereços, você não pode colocar qualquer tipo de material, se ele for fazer um rolamento no chão, se você 
colocar um spike de metal, aquilo machuca a cabeça do acrobata, vai perfurar e machucar. Os acabamentos de 
costura têm que ser melhores cuidados. Você resolveu que vai fazer um discurso de reciclagem e quer fazer 
reaproveitamento e cortar uma pétalas de PET, você não pode colocar isso em um acrobata, você pode colocar 
isso em determinadas partes para um figurino de teatro, mas para dança e circo você tem que tomar muito 
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cuidado porque o contato em cena dos atores é diferente e a questão dos rolamentos e das apresentações em 
dupla, essas intervenções do corpo da pessoa segurando na outra, isso machuca. Então você tem que tomar 
cuidado com a textura externa do que não vai machucar o outro e internamente, quando encosta no chão o que 
eu sinto. Então o figurino de circo é o que eu acho mais complexo. Mas em todos a preocupação geral é a 
mobilidade daquele corpo, exceto que te solicitem que prendam a pessoa, como por exemplo a performance da 
Marina Abramovic, naquela performance que ela senta de frente a uma pessoa, o vestido dela é preso no chão, 
é uma opção, mas geralmente você tem que priorizar e muito a mobilidade do ator, e a criação tem que ser em 
função disso. Se o ator fica parado em cena você tem uma liberdade de criação maior, de experimentar, de usar 
novos materiais, texturas, coisas diferenciadas. Mas se o ator se movimenta muito já tem outras problemáticas 
que não é somente movimentação e acrobacias que é a questão muscular, a musculatura com a circulação 
sanguínea quando você está fazendo uma acrobacia, mas mesmo que não seja uma acrobacia, no teatro os 
atores usam muito a respiração diafragmática e abdominal, para dança tem muitas respirações inclusive a 
respiração costal. Para entender esse corpo em cena eu fiz uma oficina, aí eu participei de processo de 
respiração costal, quando você usa essa respiração você joga força. A diferença das respirações é o tipo de 
força que se quer colocar e dependendo também quem canta usa regiões diferentes, eu não sei te explicar 
porque eu não sou profissional, mas que tem, tem e você enquanto figurinista precisa estar atenta para isso. 
Quem canta muito em um espetáculo vai ter uma força na região abdominal e diafragmática muito maior, ele vai 
usar mais essa região do que alguém que não canta tanto, então as forças das musculaturas são diferentes para 
cada coisa. Ao mesmo tempo que o ator que faz muito agachamento em cena e pula, essa musculatura da perna 
recebe uma irrigação sanguínea muito grande, então esse músculo vai dilatar, se você for fazer um adereço, 
você não pode apertar muito, porque também com a irrigação sanguínea a cabeça da pessoa vai inchar. Então 
se você não fizer um adereço que tenha esse espaço e conforto para o inchaço, no mínimo você vai gerar uma 
dor de cabeça muito grande para o artista, isso se você não gerar nenhum machucado, no caso de algum 
adereço aramado. Então cada tipo de arte tem sua especificidade, dentro da minha experiência, claro que o 
teatro meio que une todas as áreas, quem trabalha com musicais mais ainda, então você tem o profissional que 
vai cantar, atuar, sapatear e fazer acrobacias circenses e cada vez mais estão usando acrobacias em teatro. 
Então acaba que as dificuldades que você teria em um espetáculo só de circo, você tem que prestar atenção em 
todas essas linguagens em um só espetáculo. Finalizando, não tem como você não estudar o caso de cada 
manifestação artística no corpo do artista, o que ele precisa fazer é a prioridade. É super importante ter um 
conhecimento do corpo, o funcionamento das articulações e daí como é que você entende isso: indo nos 
ensaios, porque por mais que você estude isso por fora, em cada trabalho o diretor vai puxar uma preparação 
corporal diferente. Pode ser uma coreografia só com cabeças, pode ser uma coreografia só com as mãos, pode 
ser uma coreografia com o corpo inteiro. Isso você vai visualizar no ensaio, aí eu já aproveito para falar da 
importância do ensaio, porque eu já solucionei coisas do figurino que não tinham sido solicitadas visualizando os 
ensaios, porque é o profissional de figurino que está apto para fazer essa leitura, às vezes o diretor, o diretor de 
arte ou o produtor solicita uma vestimenta que nem ele imaginou que ia precisar disso, que ele não se deu conta 
que ia precisar de um buraco que ia passar o gancho para o ator descer na cadeirinha do rapel, porque ele está 
preocupado com outras coisas e é aí que você vê que o ator ergue a perna até a cabeça (risos) e você planejou 
um gancho que não tem a abertura adequada ou até um tecido com pouca elasticidade. O próprio rolamento, a 
força da musculatura, onde tem mais atrito, tudo isso vai interferir diretamente na linha de produção da 
modelagem, a ergonomia da modelagem para esse biotipo. Outra coisa, quando a gente fala de figurino a gente 
está falando de corpos de biótipos variados, quando você vai para teatro todo o corpo é possível, quando você 
vai para circo e para dança já tem alguns biótipos que até pelo tipo de exercício físico da preparação do 
profissional já tem que ter uma certa medida de peso para conseguir ser levantado e tudo mais, o próprio treino é 
muito pesado. Então ginástica olímpica, dança contemporânea, balé, cada um tem um biotipo diferente, na 
dança contemporânea o biotipo já é mais musculoso, o balé já é mais longilíneo para magro, não é tanto 
músculo, é mais delicado. Na ginástica olímpica e dança contemporânea eles já têm mais o desenvolvimento de 
músculo. Temos que ver quais articulações precisam ficar totalmente livres ou em qual área dessa articulação 
você precisa incrementar uma elasticidade maior.  

 
Como você faz a pesquisa histórica para a criação do figurino? 
Sempre nos livros de história da moda. É impossível você desenhar um figurino e não consultar o que já existe 
em história do vestuário. Tem alguns livros que eu consulto, um deles é: A evolução da indumentária, nesse tem 
até os desenhos das modelagens, eu sempre consulto porque às vezes é uma solicitação da direção, que tenha 
o aspecto histórico, eu procuro seguir mas você não consegue seguir 100%, por causa da adaptação da 
mobilidade para a cena e também, em termos de reprodução histórica eu não consigo reproduzir porque eu não 
tenho mais aquelas matérias primas e aquelas técnicas de trabalho, então na verdade são releituras de figurinos 
históricos. Quando não é solicitado, de todo jeito, eu dou uma espiada porque tem os estilos artísticos. A moda é 
linda né? Ela acompanha a história da humanidade, então não tem como você falar da humanidade sem falar da 
história do vestuário. Se é um espetáculo dos anos 70 você vai buscar as referências de moda daquela época e 
depois mesclar com todos seus outros conceitos para criar um novo conceito, uma nova releitura, às vezes 
tentando ser por inteiro mais próximo de uma releitura história, mas às vezes é só uma interferência, por 
exemplo, vou usar franja, vou usar técnicas artesanais, para o lado do hippie ou eu vou para os anos 70 no lado 
do punk. Então tem os estilos de moda e a história da moda, e tudo está junto não tem como separar e junto com 
a história da arte, então para mim é imprescindível, todo trabalho eu verifico os meus livros, além disso tem as 
revistas de moda, tem revistas de alta costura, tem o Pinterest, aquele buraco negro (risos). Quando eu vou 
pesquisar no Pinterest eu jogo palavras-chave em inglês, porque daí eu acho resultados históricos realmente que 
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às vezes não tem nos meus livros. Se for um projeto com uma demanda muito específica de arte eu geralmente 
visito sites de museus. Tem um museu que se chama Costume de Scène em Paris que tem um acervo incrível, 
eu dou logo uma espiada, mas não é para uma pesquisa específica porque eu já acompanho ele no dia a dia. 
Também faço uma pesquisa aberta no Google, porque as vezes dá diferença nas imagens do Google e do 
Pinterest, algumas vezes eu tive que ir para a biblioteca da UFG também, é a que mais tem exemplares de moda 
e também de arte em Goiânia. 
 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Sim. Totalmente. Como eu já disse antes da criação eu costumo assistir à pelo menos um ensaio, dependendo 
do projeto eu vou mais de uma vez, por exemplo, quando o diretor diz que vai ensaiar as cenas de dança em tal 
dia. Então quando eu sei que tem dança ou acrobacia eu gosto de assistir a esses ensaios, mas de maneira 
geral pelo menos um ensaio e uma leitura de texto é de lei. Qualquer coisa que já esteja em andamento, eu 
também já fotografo o biotipo dos atores, a máscara do personagem, que é a interpretação do ator para seu 
personagem, é aquela careta que ele faz para o personagem e nisso já entra o corpo, então tem personagens 
que a máscara está toda pronta: no rosto e no corpo, porque essa máscara me passa a interpretação, a 
identidade. Tinha uma atriz em um espetáculo que fiz que ela tinha um negócio de dragão misturado com cobra, 
e ela tinha umas marcações de cena muito específicas e isso não podia ser deixado de lado e eu observei isso e 
eu tinha a filmagem disso e desenhava e olhava de novo o vídeo e falava: ah ela mexe aqui, ah ela faz isso com 
a mão, então não posso colocar tal coisa no pulso, ou se for usar uma pulseira qual o tipo de pulseira que não 
vai atrapalhar isso. Tem muitos trabalhos que eu participo que os atores tocam algum instrumento, então você 
tem que tomar cuidado com a roupa em não enganchar ou atrapalhar. Então não tem como não ir aos ensaios, 
porque mais do que conversar com o diretor é importante você ver o corpo do ator em cena. É claro que a 
criação do figurino é diferente da criação de moda, a criação de moda você já entra em stylist, ou seja, valorizar 
essa silhueta para a pessoa ficar bonita, só que no figurino tem outros itens aí, às vezes o personagem é para 
ser feio e ter corcunda. No último projeto que fiz, uma atriz fazia uma travesti, era uma mulher que fazia o papel 
de um homem travestida de mulher, como é que você faz isso? Tem que ter alguma interferência né? Porque ela 
tem o corpo de menina, feminino, então o que eu fiz: pedi para ela usar sutiã que aperta os seios, não usar bojo, 
aí montei para ela um molde com enchimento de ombro que foi moldado no manequim masculino, então ela ficou 
“ombruda” aí funcionou porque alinhou o ombro ao quadril deixando a silhueta dela reta, aí pareceu um homem 
em cena. Fiz também uma anca, mas era uma anca disforme. Então se você precisa interferir nesse biotipo, 
acrescentar alguma coisa, vai engordar esse personagem vai emagrecer esse personagem. Eu particularmente 
tomo esse cuidado para o espetáculo, sempre tento zelar com os ventres femininos, eu não gosto de usar 
modelagem godê, porque a godê dependendo do tecido, da quantidade de tecido, se franze muito, mulher de 
verdade não tem barriga negativa, barriga negativa é uma invenção contemporânea (risos), o corpo 
tradicionalmente da mulher tem ventre e depois dos 30 anos isso vai ficando mais evidente e eu não estou 
falando de “barriga de cerveja” falo de ventre, ventre feminino ele é arredondado e dependendo da modelagem 
que você for fazer isso vai se evidenciar mais, no palco se você evidencia demais vai parecer que a personagem 
está grávida, eu particularmente tenho muito cuidado com o corpo feminino por esse lado, se é para evidenciar 
ou não. Gosto mais de usar a modelagem evasê e aí eu não faço evasê tradicional de apenas seis centímetros 
de amplitude embaixo, eu coloco a largura que eu quero da saia e jogo a subida para dar o evasê porque cai 
bonito e eu jogo a partir do quadril e aí fica todo mundo lindo em cena e todo mundo fica agradecido (risos). No 
caso dos homens, no caso do sexo, o cuidado que eu tomo é em não ficar evidente demais, então quando eu 
desenho e escolho a matéria-prima, se não é para ficar evidente então tomo esse cuidado, agora, se é um 
espetáculo sexual aí eu já vou para outro lugar. Mas se não foi solicitado eu não vou tirar a atenção do público 
da fala do ator em cena para um bico de seio aparecendo porque a atriz está em cena sem o sutiã ou sem algum 
forro se aquilo não é para aparecer, não é uma questão de ser puritana, mas sim uma questão ao tomar cuidado 
para o que realmente é para ser visto em cena, porque o olho humano vai para esses lugares. Principalmente se 
for um espetáculo infantil, sempre uso uma roupa debaixo, uma lingerie ou uma roupa debaixo que eu faço, tomo 
muito mais cuidado com espetáculos infantis do que com os adultos. Um cabelo de peito masculino se você 
deixa aparente já vai para o lado da sexualidade e dependendo do personagem isso não dá certo, não é 
adequado, então é tomar cuidado com essas linguagens porque são minúcias e isso transparece em cena, e às 
vezes rouba atenção do que é para ser visto realmente. 
 
Como você obtém as informações sobre os movimentos que serão feitos em cena antes de criar o 
figurino?  
Primeiro na primeira conversa quando você fecha o trabalho, você tem aquela primeira reunião com o diretor 
quando você recebe o roteiro, você já tem uma noção do que é. Eu como sou muito preocupada com essa parte 
de ergonomia, eu já pergunto o que tem: eles dançam? Eles rolam? Tem acrobacia circense? Aí é seguir para os 
ensaios, é imprescindível, eu sempre gosto de assistir um ensaio antes de fechar o projeto de figurino porque 
isso muda muito, o diretor sempre vai te dar um direcionamento estético. Geralmente, aqui em Goiânia, o diretor 
ocupa a direção de arte, a direção separada aqui só em audiovisual, mas em teatro e outros espetáculos 
artísticos, o próprio diretor de cena já tem uma ideia visual do que ele quer. Então ele já te solicita algumas 
coisas e isso também chega no figurino, por exemplo, ele fala: “eu quero commedia dell arte”, mas como é que 
eu enquadro commedia dell arte em um figurino circense? Vai vir diferente de um figurino para dança 
contemporânea que vai vir diferente de um figurino para balé clássico que vai vir diferente para um ator em cena 
que faz um monólogo onde ele não faz acrobacia nenhuma, então para se ter conhecimento desses movimentos 
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é imprescindível ir aos ensaios. Você já tem uma conversa antes e além disso ao tirar as medidas eu converso 
individualmente com cada ator, porque pode ser que só ao ver os ensaios eu não consiga saber de tudo porque 
o espetáculo não está pronto, e aí você não sabe o que vai vir a mais de movimentação, pode ser que seja 
incrementado um twist duplo carpado que você não saiba (risos). Aconteceu isso comigo, mas o figurino não era 
meu, e o figurino rasgou, porque quando comunicaram o figurinista não tinha nenhuma acrobacia, mas quando 
chegou a última versão do espetáculo e como o figurinista estava à distância fazendo de outro estado o figurino 
chegou pronto. Então da parte que ele viu no ensaio não tinha nada de acrobacia, o personagem era um 
velhinho, aí o diretor decidiu que o velhinho daria saltos mortais em cena. O figurino não era meu, nesse trabalho 
eu estava na parte dos adereços e objetos cênicos, mas como eu tenho conhecimento de figurino e o figurinista 
não estava presente, o figurino simplesmente rasgou em cena, eu tive que refazer as duas calças duas vezes, 
por causa da dilatação da musculatura do ator, por fim eu pedi para minha assistente ir ao ensaio pedir para ele 
dar os pulos e então medir a musculatura já distendida. Então eu conversei com o figurista e falei qual a minha 
proposta de resolução que era uma calça de tapeçaria antiga, então o que aconteceu é que ele não colocou 
nada de elasticidade na calça porque ele jurava que era um velhinho que ia ficar parado, ele não se informou no 
meio do caminho dessas resoluções e como ele não estava aqui para acompanhar o andamento dos ensaios, 
quando ele mandou o figurino já estava muito próximo da estreia aí esse figurino já foi forçado no último ensaio 
geral e não rasgou, mas quando chegou na estreia, a força colocada pelo ator foi maior e rasgou a calça. Foram 
duas calças aí então eu pedi permissão porque eu teria que interferir na estética dele, aí eu pedi para colocar um 
tecido de veludo com elastano que tinha mais a ver com a estética dele, ele autorizou, eu fiz e rasgou de novo, aí 
a tapeçaria começou a desmanchar, e ele havia comparado o tecido em uma loja de retalho, então 
possivelmente já era um tecido que estava guardado pegando poeira no estoque da loja e daí ele fez a 
modelagem toda slim, tinha toda a estética slim. Por fim confeccionei uma calça em malha resistente tipo 
helanca, suplex, porque era o que ia funcionar. Por isso a importância de assistir ao ensaio, primeiro para 
desenhar a estética do figurino e depois o acompanhamento da evolução desse personagem e da mobilidade em 
cena, porque alguns diretores vão fechando as cenas e aquilo se permanece até o final e tem diretor que já tem 
a vibe mais para o experimental, então isso vai se modificando. 
 
Durante o processo de criação, você procura saber sobre particularidades e restrições do ator, como 
alergias ou preferências? 
Eu pergunto, mas, é muito complicado porque como os orçamentos são muito baixos a gente sempre tem que 
usar tecidos sintéticos e geralmente se a pessoa tem uma sensibilidade a mais na pele vai ser com tecido 
sintético. Eu não perco muito tempo nesse questionamento, eu faço esse tipo de pergunta quando é maquiagem, 
eu fazia mais maquiagem, hoje em dia já não faço. No figurino se eu vou usar mais sintético eu já forro, mas aí 
eu forro com um tecido que é mais agradável para a pele, sempre tomo esse cuidado. O que dá muito alergia é o 
tutu, porque o tule fica ali roçando na pele, e se não é um tutu de prato que fica ali em pé a gente usa geralmente 
o romântico mesmo e esse fica roçando o tempo inteiro (risos). Esse atrito do material vai acontecer, então tenho 
o cuidado de colocar uma meia calça, ou de colocar um forro, ou de colocar um short. Eu gosto de sempre forrar 
as peças, tem gente que gosta de forrar com cetim porque é mais barato, mas o cetim quando pega suor ali é 
terrível, a pele do ator não respira e fica tudo molhado, se for alguma coisa para absorver esse suor melhor. Eu 
priorizo isso porque tem uma frase malvada que o pessoal de moda fala, “que modelo é cabide”. Os corpos são 
corpos, são seres humanos, então independente dele ter alergia ou não é uma falta de respeito com um 
profissional que está atuando em cena dele ser machucado ou ele ser denegrido por aquele figurino. Eu estou 
fazendo uma consultoria agora que inclusive não pode ser divulgada por causa do figurinista. A atriz veio me 
procurar para dar um jeito no figurino dela, porque esse figurino evidencia tudo o que esse figurino não pode 
evidenciar para a personagem dela. A personagem tem porte de rainha, mas o figurino que chegou para ela não 
tem estrutura de corpete, o vestido marca tudo. Eu fiz essa consultoria em off, ela pediu autorização do diretor, 
mas eu nem vou poder divulgar, mas ficou bacana. Fiz uma estrutura interna como se fosse uma lingerie, uma 
crueldade muito grande que fizeram com ela foi que além disso, tem que trocar o figurino, aí tem várias coisas 
como acordoamento que atrapalham essa troca, você tem que fazer esse acordoamento decorativo porque ele é 
importante na estrutura histórica, se não tiver não é um corpete ou um corselet. Mas você não vai colocar a 
coitada da atriz que tem 5 minutos para trocar de roupa para ficar se amarrando e desamarrando, aí tinha que 
colocar mais uma parte no pescoço, mais um colar e ela não conseguia se vestir sozinha, os amigos de cena 
não conseguiam suprir, não tinha uma camareira só para ficar assistenciando nisso, então eu fiz essa revisão 
que era algo que o profissional contratado deveria ter feito. Eu fiz então uma lingerie que lembra a estrutura do 
corselet com barbatana costurado diretamente na saia e junto com uma estrutura fixa que sai dos braços e 
sustenta uma gola rufo, além da dificuldade de ter várias peças para se colocar individualmente esse traje ainda 
tinha problemas estruturais e causava desconforto. Então anexei os dois adereços de pescoço à estrutura de 
modelagem do vestido e essa lingerie foi anexada à estrutura fixa do vestido, então ela vai vestir tudo de uma 
vez, coloquei um zíper frontal e a decoração das costas vai ficar só decorativa. Principalmente quando tem troca 
de roupa no espetáculo você tem que pensar quantas coisas e quanto tempo o ator tem para colocar essas 
coisas, porque provavelmente os tipos de abotoamentos convencionais da peça não funcionam em cena. Aqui 
em Goiânia geralmente as trocas são feitas na coxia, raramente dá tempo do ator se trocar no camarim. Poucos 
espetáculos têm camareira, é muito raro, então se alguém precisar de ajuda são os parceiros em cena que 
ajudam, mas ainda assim eu sempre planejo de o ator entrar e sair do figurino sozinho, porque ele tem que ter 
essa capacidade, é diferente de quando você tem uma troca de figurino em cena, aí já é diferente. Geralmente 
todos os meus abotoamentos são fakes, não tem condição do ator abotoar coisinha por coisinha, porque 
imprevistos acontecem, às vezes não ia ter uma troca rápida e depois o diretor coloca e assim vai. Nos 
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fechamentos eu sempre priorizo o zíper, e o zíper de qualidade porque uma coisa que acontece muito é comprar 
os zíperes importados que tem um custo mais baixo, eu sempre gasto muito dinheiro com zíper ou YKK ou 
Corrente. Se precisa ter uma movimentação muito forte de escápula aí eu já vou escolher outra coisa como o 
botão imantado, se o ator tem que se desabotoar em cena ou fazer alguma coisa que tem que ser fácil de achar, 
aí não faço casinha de botão porque ele vai ali no rumo e pronto. Sempre que possível uso zíper destacável, as 
vezes quando não há necessidade coloco o zíper comum, mas de qualidade, porque essa vai ser a diferença 
dele não estourar em cena. 
 
Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Como eu sou a modelista sim! (risos). Sempre faço rebaixamento do gancho em 4 centímetros, no decote de 1,5 
centímetros e 2 centímetros na cava, mas isso varia muito dependendo da movimentação. Quando não tenho 
tempo de modelar costumo passar isso para a modelista. Eu não explico o porquê, porque tem 
costureiras/modelistas que não têm formação. Eu explico o que eu preciso e ela me responde do jeito que ela 
sabe falar. Geralmente é a costureira que modela também, mas no geral eu prefiro eu mesma modelar as peças 
complexas. 
 
Durante a avaliação de um protótipo, você eventualmente muda o seu projeto para atender a uma 
adequação ergonômica? 
Sim, mas como já te disse, geralmente não tenho tempo nem recursos para fazer um protótipo, a peça 
confeccionada é a própria peça final e os ajustes são feitos nela mesmo. Faço a primeira prova para ver o 
tamanho e a mobilidade e depois dos ajustes começo os envelhecimentos e aplicações, mas antes levo uma 
amostra do bordado e apresento para o diretor. No máximo o que já aconteceu foi uma mudança de cena por 
parte do diretor: “Ah... ela precisa tirar um objeto do bolso”. Uma coisa que eu costumo fazer é vestir o figurino 
para avaliar o traje, tento fazer os movimentos do ator em cena porque não dá tempo de ele ficar provando o 
tempo todo. Eu visto e sinto na pele e isso faz a diferença. Se está machucando em mim vai machucar nele! 
 
Quais os problemas que ocorrem com mais frequência com os trajes durante a performance? 
Uma coisa que costuma acontecer muito em Goiânia é a troca de elenco, como fazer para caber o figurino de um 
em outro? Apesar disso eu costumo não deixar folga na costura para dentro pela questão do conforto. Faço para 
a pessoa mesmo! (risos). 

 
Você busca um feedback dos artistas quanto ao figurino após a performance? Em relação a feedbacks 
negativos, o projeto de figurino é revisto ou modificado? 
Sempre. Mas aí eu não espero a circulação do espetáculo, pergunto logo no ensaio geral: “está tudo certo?”. E é 
por isso que eu investigo muito a ergonomia, o biotipo e a mobilidade antes de cortar o tecido. Na modelagem eu 
resolvo isso, porque daí se precisar de ajustes é mínimo. Eu gosto de entregar com pelo menos uma semana 
dos ensaios para a estreia. Se aguentou os ensaios já não vai ter problema na estreia. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 

Não. Acho que já falamos de tudo (risos). 
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Entrevista concedida pela costureira Cleonice Corrêa 
Data: 02/11/2016 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 
SP.  
 

Há quanto tempo você trabalha como costureira? 
Trabalho desde 1992, registrada né, como profissional. 

 
Você aprendeu com sua mãe? 
Aprendi com minha mãe e minhas tias. 
 
Você acha que o conhecimento do corpo e da ergonomia tem relação direta com o seu trabalho como 
costureira?  
Eu acho que tem tudo a ver né, é super importante porque você precisa do modelo, da modelagem, do corpo 
para ver se a roupa dá certo, a gente precisa. É como se a gente estivesse fazendo uma moulage, porque a 
moulage a gente faz em um manequim, para ver se dá tudo certo, e no caso, o corpo você já tira as medidas e já 
vai aplicando. 

 
Quais as etapas de confecção do seu trabalho até o traje final?  
Desde a lavagem, porque tem tecido que a gente precisa lavar para poder ver se não vai encolher, até a 
fabricação dele, porque o tecido você vai usar desde que você lavar até utilizar, para deixar a ponto de prova. 
 
Qual a principal diferença que você percebe ao costurar uma peça de roupa comercial e um traje de 
cena? 
As que a gente faz a gente já faz definitiva, não precisa mais de ficar fazendo moulage, ficar provando. No caso 
de fazer uma peça de cena, você tem que fazer e sempre deixar reserva, porque é sob medida.  

 
Você tem um método (truque) específico de costura para trajes de cena? 
Eu gosto muito de ver a modelagem primeiro, porque pela modelagem você entende o que vai fazer, a peça que 
você vai montar. Primeiro você tem que olhar bem a modelagem, estudar a modelagem, numerar.  

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Tem que ser em um tecido bem leve, molinho, para poder dar o caimento. Para roupa ficar bem confortável tem 
que ter um tecido bem leve, com elastano também. Porque no tecido firme, plano, você tem que fazer sob 
medida, tem que deixar no tamanho certo, nas que tem elastano conforme você for vestir já vai pegar a forma do 
seu corpo. 
 
Você acredita que uma peça mal costurada pode interferir no conforto de um traje? 
Pode. Porque se ela não estiver bem costurada ela pode dar defeito. 
 
Que tipo de defeito? 
No caso ela pode fazer papo, por exemplo, você vai costurar uma peça, e se ela não ficar costurada em todos os 
piques ela pode dar defeito, por isso é tão importante colocar pique. 

 
Quais as principais orientações que devem acompanhar o corte do traje quando é entregue a você? 
Sobre como vai ser a montagem, e ver o lado do tecido, tudo isso deve ser observado, o modelo.  
 
Você acha melhor ver o croqui ou o protótipo? 
O protótipo. E também o molde. 

 
Geralmente quando um traje é provado pela primeira vez ele demanda de ajustes, quais são os principais 
ajustes? 
Geralmente é na cintura, busto, comprimento, quadril, manga e ombro. A gente tem sempre que deixar um 
centímetro a mais, porque se precisar alargar tem de onde tirar, agora se ficar apertado não tem de onde tirar, aí 
só cortando outra parte. 

 
Qual a sua técnica para realizar os ajustes necessários? 
Tem que costurar com uma agulha bem fina, se o tecido é bem fino tem que usar uma agulha número nove, 
porque não vai furar o tecido, para poder desmanchar sem deixar marcas. Eu acho que na prova de roupa, a 
roupa deve ser ajustada com os alfinetes dos dois lados, se for eu mesma que vou fazer a prova, eu vou ajustar 
de um lado só mas vou saber exatamente o que tem que ajustar no todo, mas se for outra pessoa eu não vou 
saber se é para tirar de um lado só ou dos dois.  
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Geralmente essa peça vem alfinetada pelo lado direito da peça, qual a sua técnica para ajuste? 
Eu viro a peça pelo avesso, antes de tirar a marcação, eu já risco com giz onde está o alfinete de cada lado o 
que vai ser ajustado. 
 
Mais alguma coisa que não mencionei? 
As medidas. A costureira tem que estar sempre com a fita para medir tudo o que for fazer, e o ferro também é 
muito importante, abrir sempre as costuras. Dependendo do tecido você não precisa abrir as costuras, mas 
mesmo assim é necessário o ferro porque fica mais bem-acabado, o acabamento é outro. Passando o ferro as 
costuras ficam bem deitadinhas e não fazem ruga. Aí você vê se a modelagem está boa, se a costura está boa.  
 
Você costuma trabalhar com as medidas do artista, ou seja, medir a peça em construção para ver se está 
de acordo com as medidas? 
Costumo. Ajuda muito, porque às vezes eu fico em dúvida se está nas medidas, você vai fazendo e medindo, eu 
fico mais segura. 
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Entrevista concedida pelo alfaiate Domingos de Lello 
Data: 27/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 
SP.  

 

Há quanto tempo você trabalha como alfaiate? 
Eu entrei em uma alfaiataria com 10 anos de idade, vou fazer 80, portanto, quase 70 anos. Com 14 anos eu já 
era oficial de paletó, já fazia um paletó praticamente completo, aqui em São Paulo, na Mocca, eu sou da família 
dos Lellos da Mocca. Com 17 anos abri minha primeira alfaiataria, já com 20 anos eu casei, já era emancipado, 
na idade e na profissão também. E aí fui trabalhar em 1956, eu casei em 1959, em 56 fui trabalhar em televisão, 
entrei na OVC, na tv paulista canal 5, mas nunca deixei de ser alfaiate um dia sequer, desde os 10 anos de idade 
até hoje. Trabalhei como radialista, estudei, me formei, tenho grau universitário e nunca deixei de ser alfaiate. 
Trabalhei como radialista e fui até locutor, cameraman e sonoplasta. Tudo isso eu fiz, porque no início da 
televisão aqui no Brasil existia o “faz tudo” né. Porque era pouca gente, pouco dinheiro e tudo no começo, não 
tinham profissionais, então os poucos que tinham, tinham que fazer tudo. Quando eu comecei a trabalhar como 
câmera, já trabalhava como vídeoman, porque faltou câmera e como a gente ajusta a câmera, acabei 
aprendendo a manusear o equipamento, fiz algumas pontinhas como ator também, precisava de gente: “Faz? 
Faço”. Porque na juventude eu trabalhei em teatro amador, dirigia e trabalhava com teatro. Dentro das artes a 
gente abre o leque. 

 
Você fez algum curso para ser alfaiate? 
Aprendi tudo sobre alfaiataria trabalhando nas alfaiatarias. Depois eu fui fazer um aperfeiçoamento com meus 17 
anos, quando eu abri minha alfaiataria. Eu a mantive e fui trabalhar em uma alfaiataria do centro, porque estava 
dividido assim: os alfaiates de bairro, que eram a 2ª linha e os alfaiates de centro. E o centro era representado 
pela rua 7 de abril, rua Marconi, rua Barão de Itapitininga e rua 24 de maio também, aquelas ruas principais do 
centro perto do Theatro Municipal de São Paulo. E lá era onde tinha os melhores alfaiates e quase todos 
italianos, e como eu sou filho de italiano eu perguntei ao meu pai “Puxa, pai, o senhor não conhece algum 
alfaiate italiano?”, ele disse: “Conheço, conheço o Armando Colluci”, era um grande alfaiate na rua Marconi, aí 
ele me apresentou e eu fui lá e ele perguntou assim para mim: “o que você sabe fazer?”, em italiano né, e eu 
disse “faço tudo”, daí ele disse, em italiano: “Garganta!”, ou falador (risos). Então ele falou: “quero ver se você 
sabe mesmo!” Aí nós começamos e ele falou: “você tem que começar tudo de novo”, porque o serviço do centro, 
dos grandes alfaiates era muito artesanal, totalmente artesanal e os de bairro não.   

 
O senhor me disse por telefone que tem outra formação acadêmica. 
Tenho, minha formação acadêmica é em Teologia. Eu fiz o curso já depois que eu resolvi casar, então eu parei 
de estudar para casar, casei com 20 anos, mas fiquei frustrado porque eu queria fazer Direito, sempre quis, sou 
apaixonado pelo Direito. Mas com o passar do tempo compramos essa empresa nessa área, comprei do meu 
sogro, fui funcionário dele, então comecei a me realizar profissionalmente, mas eu queria me formar, queria 
estudar, eu já era evangélico, minha esposa me levou para igreja evangélica presbiteriana e eu gostava muito de 
ouvir os pastores falando, então resolvi fazer Teologia para ser pastor também, e fiz em 1978, me formei em 
1984, eu fiz até um período a mais, porque eu quis fazer homilética, que é pregação. Então eu gostava muito, eu 
fiz a homilética no curso normal, no currículo do curso, depois entrou um professor que eu o achava muito bom e 
eu fiz novamente mais seis meses de homilética. Então eu sou bacharel em teologia, lecionei 8 anos em 
seminário de formação de pastores, seminário Betel Brasileiro, é na rua São Bento até hoje, gostava muito de 
dar aulas e criava métodos também (risos). Nunca deixei de ser alfaiate! Que fique bem claro isso, nunca parei 
um dia por causa disso. Aí eu dava as minhas provas com livre consulta, eu que fazia minhas próprias apostilas. 
Eu fiz mestrado em geografia e arqueologia bíblica, arqueologia eu não completei, mas na geografia eu fiz 
mestrado, geografia bíblica, geografia do Oriente Médio, Egito antigo. Eu aprendi o seguinte: ninguém é ninguém 
sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, você tem que ter ajuda as vezes humana, mas geralmente de 
Deus, se você botar Deus à frente, tudo o que você faz, o sucesso é garantido. 
 
Quais tipos de trajes você já modelou: dança, teatro, ópera, performance, circo? 
Fiz tudo, fiz musicais, óperas, novelas, as novelas do SBT “Éramos 6”, “Os ossos do barão”, as novelas da 
Record todas que eram feitas aqui em São Paulo eu fazia todas as roupas masculinas até que eles foram para o 
Rio no REC 9, mas no SBT aquelas primeiras novelas a partir de “As pupilas do senhor Reitor”, que era com o 
Juca de Oliveira, que fazia o reitor, lindas, novelas belíssimas. 

 
Os prazos de entrega das roupas era o mesmo de teatro? 
Mesmo prazo, enquanto fazia uma novela fazia outra também. Eu sou um dos poucos alfaiates que não para de 
jeito nenhum. Agora mesmo estou fazendo muita coisa, teatro tem vários, musicais tem esse agora da Esther 
Góes, estou fazendo agora o Castelo Rá-Tim-Bum, outra vez né, vai voltar na TV cultura, o próprio Cassio 
Scapin fazendo o Nino, as roupas deles são lindas. Eu fiz agora o cantando na chuva com a Claudia Raia que 
está em cartaz, entrou em cartaz semana passada, está lindo, lindo, lindo, eu fiz todas as roupas masculinas. Fiz 
uma ópera lá em Belém do Pará com o Fabio Namatame, semana passada, acho que é Il Trovatore, vai vir para 
São Paulo, não conheço essa ópera, e olha que é difícil eu não conhecer uma, mas essa aí eu não conheço. E 
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tudo ao mesmo tempo, e já estou fazendo o filme do Edir Macedo, da igreja universal, dois longas metragens 
sobre a vida dele relacionado com a igreja e com o templo de Salomão, já terminou as gravações e estão ainda 
na fase de montagem, de editar. Eu trabalhei muito, aliás foi o primeiro grande serviço desse ano, porque nós 
ficamos quase dois anos nessa crise maldita desses políticos que não tem vergonha na cara, e me atingiu muito. 
Nós estávamos com 12 funcionários trabalhando entre atendimento e oficina e hoje eu estou com quatro, 
precisei dispensar todo mundo porque não tinha serviço. Mas esse ano eu comecei bem com o filme do Edir 
Macedo, e trabalhei de fevereiro até mês passado, muito. Quem vai fazer o papel do Edir Macedo é o Petrônio 
Gontijo, só para ele eu fiz 13, 14 ternos, mas ternos de primeiríssima linha, fora os que eles andaram 
comparando, só para ele, mas tem um elenco muito grande.  

 
O senhor ainda corta tudo? 
Corto tudo, e às vezes costuro também, estava até fazendo uma peça, mas eu dirijo, eu meço eu provo, eu corto, 
executo, faço as coisas mais difíceis.  

 
Como o senhor começou a trabalhar com teatro/ópera?  
Com ópera?! Nossa.... Eu comecei há 40 anos atrás ou mais. Quando eu fui para a Ladeira Porto Geral em 
1972, tive atelier lá, fiquei 30 anos lá onde é a loja de tecidos GJ hoje, G de Gabriel e J de João Paulo, dois 
irmãos, o prédio é deles dos pais deles, e o pai deles era muito meu amigo. Ele me alugava, eu tinha o 1º andar 
todo, o 3º andar todo, parte do 4º andar e 6º andar todo, era muito grande a minha empresa, é porque eu vivia 
mais de locação de roupas, foi assim que eu comecei a conhecer toda essa área artística, de teatro, filmes, 
trabalhei com o Mazzaropi, no Pan films, eu fiz figurino para o Mazzaropi. Todas as roupas que eu loco até hoje 
são confeccionadas por nós. 

 
Modelar um traje de ópera é diferente?  
É diferente porque sempre são de época, de culturas diferentes. 

 
Você se lembra de quantos trabalhos já fez para o Theatro Municipal de São Paulo (TMSP)?  
Nossa. A primeira ópera que eu fiz no TMSP eu nunca mais vi essa ópera, essa eu lembro, chamava Scunitssa, 
já ouviu falar nessa ópera? Scunitssa era um nome de uma menina, uma jovenzinha, nem lembro muito bem da 
história, só sei que era uma jovem pobre, precoce, muito inteligente e tal. Essa foi a primeira ópera que eu fiz 
alguma coisa. Nunca mais na minha vida, olha, isso faz mais de 40 anos, acho que foi entre 1970 e 1980. 
Trabalhei muito com algumas coisas para os filmes da Atlanta, de São Bernardo, houve essa grande empresa 
cinematográfica no passado, que fazia todos os grandes filmes nacionais, mas já fechou, os estúdios ainda estão 
lá. Trabalhei muito, fiz muitas coisas para eles, fiz muita propaganda como ator, comercial, porque é o seguinte, 
quando eu trabalhei, trabalhei nove anos na OVC, de 1956 a 1965, quando a Globo comprou o canal 5. E até 
então a Tv paulista não tinha nem vídeo, era tudo ao vivo, não tinha gravação em vídeo, e nem tinha colorida, 
era preto e branco. Aí quando eu estava saindo começou a entrar o colorido e eram programas sem espaços, um 
programa à noite, um programa por semana, que faziam colorido, era um ou outro, até que foi entrando. Mas era 
assim, eu era do tempo do slide na projeção, na maquininha redonda, era fotografado em negativo, punha nos 
cachiruzinhos, e o equipamento transformava em positivo, os filmes eram 16 mm, era um fotógrafo que 
fotografava, por exemplo, você desenhava um figurino, um relógio, uma peça qualquer que ia fazer a 
propaganda, ele fotografava, mandava revelar e cortava, encaixava. Era 35 mm o slide, era o filme de cinema, 
aqueles rolos grandes. 
 
Para você quais são as principais diferenças entre a modelagem de trajes cênicos históricos comparados 
à trajes de cena contemporâneos? 
Primeiro grande e importante ponto: nos teatros, bem como no cinema e mesmo nas óperas, ninguém tem verba 
suficiente para pagar o que realmente mereceria, o que vale o traje, então os acabamentos não são iguais, são 
feitos mais como semi-industrializados, não é como uma roupa feita sob medida para um executivo. A diferença 
é muito grande, porque para um executivo é um serviço artesanal, caprichado, com um bom acabamento, 
melhores aviamentos e forro etc. E no teatro não, no teatro procura-se fazer o mais econômico possível, e 
normalmente eles pagam em torno de 50% do valor, as vezes até menos. 
 
Quanto tempo o senhor demora para fazer um paletó para um executivo? 
São três dias para fazer um paletó. É que eu tenho quem faz o paletó, tem quem faça a calça, tem quem faz 
coletes e tem quem faz camisas, se for um alfaiate sozinho é uma semana, um terno bem feito. Eu estava até 
contando, eu trabalhei com um grande alfaiate, esse faço questão de dizer o nome, chamado Fausto Ribeiro, ele 
era do interior de São Paulo, era um grande alfaiate! Se vestia muito bem, na 7 de abril, então eu era o único 
ajudante dele, já como oficial de paletó, mas era ajudante dele, então ele cortava e eu costurava, nós fazíamos 
um paletó, uma calça e um colete por semana, os dois juntos, você vê que a mão de obra era tudo a mão, tudo 
artesanal, não tinha esse negócio de costura virada, isso era tudo feito à mão, tudo guarnecido, invisível. 
Alfaiataria sempre foi artesanal, hoje está relaxado, não têm profissionais mais. 
 
Existe algum “truque” específico na modelagem de trajes para cantores de ópera? 
Existe. Por exemplo, você vai fazer uma casaca napoleônica ou da época do rei Luis XV, não tem nada a ver 
com o corte de terno, entendeu? No cantando na Chuva, o Jarbas Homem de Mello, ele usa um traje tipo Luis 
XV, porque ele representa no musical um artista que fazia teatro, então nessa passagem do musical ele está 
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vestido com uma roupa, então eu fiz um casaco longo, armado, com três pregas fêmeas, acinturado e bem largo, 
até os das mulheres também, eles usavam com umas calças meio curtas, aquelas meias brancas até o joelho, 
sapatinho de salto, era uma roupa muito delicada né. Então eram umas roupas lindas, aquelas golas largas, eles 
ficavam com o pescoço quase engessado, eu faço aquelas camisas também. É muito diferente. 

 
O método de traçado é o mesmo que você usa em paletós modernos? 
Basicamente sim, sempre parte do básico. Agora o alfaiate que trabalha com isso precisa ser desenhista 
também e precisa conhecer a anatomia também, porque você parte do básico e tem que acrescentar para lá, 
para cá e tal e fazer uma modelagem desenhada, e o pior é que a gente não tem tempo para fazer um piloto 
para saber se ficou bom para depois executar, tem que fazer para valer. Só que a gente faz uma prova né, 
normalmente faz uma prova com o traje semiacabado, ou prova branca, ou alinhavado, alinhavado é difícil fazer 
isso hoje porque não há tempo. O alinhavo é uma costura com um ponto grande na máquina, é fácil também 
para desmanchar. Faz a prova, dá uma ajustadinha, agora com a minha prática eu desenvolvi um método de 
fazer roupas sem provas, poucos alfaiates fazem isso, não sei se tem uns ainda, no meu tempo tinha, poucos 
porque a gente chegava a fazer três provas em uma roupa de executivo, isso aborrecia o cliente também, mas 
eles estavam acostumados, os clientes que faziam sob medidas estavam acostumados, no mínimo faziam 2 
provas, mas tinham alfaiates que faziam três provas. Mas o que eu fiz: quando eu aprendi o corte com o italiano, 
o meu corte era do, o corte que tem o nome do criador desse corte, muito bom, foi o melhor que eu vi, mas eles 
davam sempre a mesma prova, você cortava a roupa, era o ombro que dava defeito, e outra coisa aqui e ali, ai 
eu falei: Pô espera um pouquinho, se tem sempre os mesmos defeitos nos mesmos lugares, você tira antes, uma 
questão de medir certo, quanto eu quero de ombro? Corto essa medida certa, não vou cortar dois, três 
centímetros a mais se eu tenho que acertar depois da prova. Então eu cheguei a essa conclusão, desenvolvi 
esse corte e criei um corte meu, próprio, modelagem e cortes meus, porque não tinha tempo para prova, agora 
se desse como dá as vezes, algum pequeno ajuste, porque cintura “ah, eu queria um pouco mais acinturado”, 
você acintura e tá pronto.  

 
O senhor considera importante aplicar conceitos de conforto no traçado da modelagem? 
Muito, muito. Como por exemplo, o modelo slim de hoje é totalmente sem conforto, a pessoa não se mexe no 
slim, um sujeito não consegue ir ao carro com o paletó, ele fica amarrado, porque os ombros são muito 
apertados, tudo muito justinho, curto, mangas justas, não sobe, então não tem conforto nenhum e os grandes 
executivos não ficam tirando o paletó porque estão sem conforto. Tem que ter conforto, tem que ter mobilidade, 
tem que ter uma sobra para ele abraçar uma pessoa, um sujeito com um paletó slim não consegue abraçar nem 
a namorada. Então o conforto é primordial, para quem quer se vestir elegantemente, porque o modelo slim é 
totalmente deselegante, não que eu não goste, eu faço, vou acompanhando a moda, mas teve um aí que 
mandou fazer a calça tão curta que queria que aparecesse a cor da meia. Eu vi um grande cartaz da Globo, um 
sujeito que se casou a pouco tempo e casou com um paletó slim, parecia que tinha pego um terno do filho, muito 
agarradinho, muito curto, entendeu? Não tem elegância, o homem antigo era muito mais elegante, não podia ter 
alguma coisa fora do lugar, essa era a regra militar também, por exemplo, os militares não podem ter uma 
falhazinha no traje que são disciplinados.  

 
Quando o senhor vai medir a entrecava costas o senhor pede que o cliente cruze os braços à frente? 
Não. Fica ruim né, eu tiro as medidas para incomodar o mínimo possível o cliente. Eu tiro a largura das costas e 
tem um aumento natural de três a quatro centímetros.  

 
E o gancho? O senhor tira a medida do gancho passando a fita de trás para a frente no cavalo? 
Não, essa medida não existe, você vai tirar essa medida para quê? Como é que você aplica? Isso não existe, o 
corte de alfaiate é geométrico, por exemplo: o gancho é dado pela quarta parte do quadril. Porque você tem duas 
frentes e duas traseiras, o que que é o gancho? O gancho em uma calça faz isso, esse aqui é o traseiro de uma 
calça, aqui você tem a cintura, o cós, daqui para cá vamos dizer que você tenha 40 de cintura e normalmente 
são 10 cm a mais no quadril, uma pessoa normal, então seria 50, então você traça aonde vai a quarta parte, 
então seria a quarta parte de 50, 50 é a metade, aqui seria 25 cm, porque são quatro partes de 25cm para dar 
100. Daqui para cá que é o gancho importante, porque aqui se dá a largura do quadril, aqui é a cintura, então 
traça uma linha inclinada e daqui para cá a 8ª parte do quadril, que seria 12 cm. No corte você também dá a 
linha da cintura, aqui na lateral. Você não pode tirar de um lado só, entorta e depois vem a largura de coxa, 
joelho e boca, e normalmente a gente deixa aqui uma sobra que chama ponta de gancho (desenho dele) porque 
algumas pessoas tem o quadril mais avantajado, essas pessoas que tem lordose por exemplo, tem bastante 
quadril. Então o que acontece, quando vai vestir a calça isso repuxa aqui para cá, então você tem que aumentar 
a ponta do gancho, aí foge da regra, é um caso especifico, a não ser que você já prevê, como eu faço sem 
prova, as medidas são tão bem tiradas e justas que quando eu vejo que dá essa diferença eu já aumento aqui, 
em vez de 12 eu faço 14, 15 cm. 

 
Quando é para costura particular o senhor deixa sobra de tecido na lateral da calça? 
Não, não deixo, só deixo aqui (nas costas). Nem para teatro. Não dá conserto. Porque se você trabalha baseado 
no conserto você perde dinheiro, volta tudo e não pode cobrar o conserto.  
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Geralmente quem tira as medidas dos atores é você? Isso ajudou no processo de modelagem?  
Eu que tiro, não abro mão. Para fazer sem prova não abro mão. Toda vez que eu pego medida dos outros dá 
problema, principalmente medidas tiradas por costureiras, elas medem de um jeito diferente. 

 
Então com seu método, você tira o máximo de medidas possíveis? 
Sempre as mesmas: na realidade são sete medidas para o paletó, e oito para calça. Porque aí eu tiro coxa, 
joelho e boca da barra, mas normalmente o que eu faço: eu pego altura, peso da pessoa, medida de colarinho, 
cabeça e sapato. Sapato para ver que boca eu vou dar, porque se ele usa uma lancha de 46 eu não posso fazer 
uma boca de 19/20 centímetros, então pelo sapato eu faço na largura da boca e pelo peso: barriga, às vezes 
coxa. Tem todo um drama trabalhar para pessoas que têm sobrepeso, é outra modelagem, porque às vezes 
essas pessoas têm mais cintura do que quadril, esse é o grande problema para cortar uma calça. 

 
Como você calcula a taxa de folga, ou margem de conforto no momento da modelagem? 
Medidas básicas: tórax, cintura, quadril. Do tórax você tira o paletó e do quadril você tira a calça. Para você 
achar no traseiro o degolo, a parte do pescoço detrás, é a 6ª parte do tórax. Para você achar a altura da cava, 
por exemplo, você vê essas roupas compradas prontas a cava está aqui embaixo, o que acontece, se você tem 
uma cava baixa, se você levanta o braço, você levanta tudo junto, quanto menor for a cava maior será a 
mobilidade sem mexer o paletó. E quando você vai fazer um paletó para um dançarino, e ele precisa levantar os 
braços você faz o que a gente chama de taco, o que você acrescenta do taco, que seria uma meia lua, fica feio 
quando ele está parado com o braço para baixo, fica aquela sobra, mas ele precisa. Para achar a altura da cava 
seria a altura da cintura (ossinho do pescoço costas até a cintura costas) menos 2, 3 cm para cima, a metade 
menos dois, então você tem a altura da cava. Eu tiro medida do bíceps de algum cliente quando ele tem um 
bíceps muito avantajado, um cara malhadão, aí precisa tirar, foge à regra. E tem muitas coisas que coincide veja 
bem, por exemplo, o sapato 41 o sujeito tem 41 de pescoço, via de regra, para uma pessoa normal. Você pega 
um cantor de ópera não, o cara desenvolve muito essa região. 
 
O traje é provado levando em conta os movimentos do ator ou do cantor em cena? 
Levo claro. Por exemplo, para músico, o sujeito que toca trompete, precisa deixar mais aqui (largura do punho ou 
manga), precisa aumentar, e normalmente o comprimento da manga também, se não ele fica com a manga aqui 
em cima. E não pode ser justa porque quando ele abaixar tem que voltar rápido para ele não precisar ficar 
arrumando a manga. Eu tive um problema com o Fantasma da Ópera do Teatro Abril, que hoje é o Renault né, 
com o Saulo Vasconcelos, foi quem fez o fantasma. Ele fica o tempo todo de casaca, e ele tem o braço meio 
grosso e transpira muito, então começa a grudar, por duas vezes eu alarguei a manga, na segunda vez fiz outra 
manga, tive que fazer larga, fora do comum, porque ai já não gruda, na camisa também a gente faz um forro 
acetinado que mesmo molhado ele escorrega, o algodão já gruda. Quando vai tirar medida você tem que 
perguntar também né. Mas quando você já faz muito largo e ele vê no espelho e “pô, mas essa manga?” aí eu 
falo: mas você não vai ter movimento? 

 
Depois do protótipo aprovado, quando começam os cortes para cada ator, você costuma fazer as 
ampliações (graduações) em lote ou você faz uma modelagem para cada pessoa levando em conta as 
características de cada corpo? 
Não tudo sob medida, alfaiataria é um a um sob medida, não tem ampliação. Eu sei fazer ampliação, uma grade, 
modelista tem que saber né. Por exemplo, eu faço o modelo, faço uma prova. Eu já tive alfaiataria militar e na 
alfaiataria militar tem encomenda, “me faz tantas túnicas, tantos jalecos, tantas calças”. Então você faz a 
modelagem e faz um piloto e aprovava, do piloto você faz a grade, “você quer quanto? Ah eu quero de 40 a 60”, 
aí você faz os aumentos. Agora para cantor de ópera não dá para fazer isso, cada um é um. Eu faço muita roupa 
para o Paulo Szot, ele mora nos Estados Unidos, é um dos maiores barítonos que tem no Brasil, foi premiado 
nos Estados Unidos. O Paulo Szot é um caso muito especifico, ele acha que para cantar precisa apertar o plexo, 
ele usa aquelas cintas elásticas. Eu pego um, eu gosto dele para caramba, um dos maiores baixos do TMSP que 
é o [...] e ele fala: “não, aqui precisa ter folga aqui”. Você vê o Pavarotti, ele queria tudo folgado, você vê a 
casaca dele parecia um jeca, largo, tudo largo, ele não tinha elegância nenhuma, era o cara mais deselegante 
que eu já vi na vida com toda a fama dele. Agora pega um Plácido Domingos e um Carrera, tudo alinhado, tudo 
justinho, uns caras elegantes.  

 
Então o senhor pergunta antes se prefere mais ajustado ou mais largo? 
Aí depende não de cada um, mas do figurinista. Quem manda é ele. Por exemplo, o figurino é dos anos 30 ou 
40, quando se usavam aquelas calças largas, aí o cantor fala assim: não quero muito larga, eu digo: aqui você 
não manda nada, quem manda é o figurinista, e o bom ator não pregunta, o figurinista ou a figurinista estão junto 
na prova, aí ele sim “fala tira aqui, tira lá, tira um pouquinho mais”. Às vezes foge da época, por uma questão de 
visual também. No Cantando na Chuva foi assim, o Gene Kelly quando fez o filme, tinha aquelas calças largas e 
ele sapateava e abria as pernas e pulava, o Jarbas não quis, queria tudo fininho, aí eu disse: você vai estourar a 
calça. Outra coisa importante para mobilidade: a altura do gancho, ela pode ser uma calça muito baixa como 
pode ser muito alta, se ela for alta e desce o gancho como a minha (calça social) você não se mexe, porque 
prende a abertura da perna, é o mesmo caso da manga. Ela tem que agarrar embaixo, tem que encaixar. 
Encaixou, você faz o que você quiser, com qualquer calça. E eles não quiseram, quiseram tudo justo, deu 
problema. 
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E essa medida o senhor mede? Do gancho até em cima onde vai o cós? 
A altura da cintura parte da crista do ilíaco, esse ossinho abaixo da cintura, para qualquer um a cintura é aqui, 
mais em cima ou mais abaixo está fora da cintura. Aí você mede do osso ilíaco até a altura desejada, e 
normalmente a crista do ilíaco coincide com o umbigo. Eu sempre usei calça aqui, a partir do momento que eu 
comecei a usar calça baixa aí veio a celulite, aonde você aperta, em cima e embaixo, criam celulites. Se você 
apertar no lugar certo... As mulheres tinham aquelas cinturinhas porquê? Porque apertavam no lugar certo, mas 
só que elas ficavam com os quadris grandes. E as calças mais altas são mais elegantes.  
Então essa altura da calça equivale a isso, fora o cós, o cós a gente não conta. A linha do gancho é onde 
encosta embaixo, para mulher é fácil de fazer isso porque não tem nada que incomode, para o homem já tem o 
problema da genitália. O quadril está entre a linha do gancho e a cintura. Agora você não consegue fazer largo 
na cintura e estreito no quadril, você tem que fazer uma calça torta. Para fazer a voltinha do gancho frente, nas 
costas é a 8ª parte, na frente é mais ou menos de três a quatro centímetros. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia da modelagem de trajes de cena que eu 
não perguntei e que o senhor considera importante? 
De conforto? Sempre relacionado com a atividade, sempre. E outra coisa, elegância e conforto não existe, se 
você faz uma roupa confortável ela é deselegante sempre. Vamos partir de uma área que não é minha área, a 
feminina. Se você quer ver uma mulher muito elegante ela não tem conforto na roupa. E mesmo aqueles 
elegantes do passado como o Luis XV, os caras não se mexiam, rendinha aqui, lencinho, não se mexiam, mas 
eram superelegantes, umas roupas maravilhosas, eu amo fazer aquelas roupas, roupas de época. 
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Entrevista concedida pela costureira Edmeia Evaristo 
Data: 02/11/2016 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

 
Há quanto tempo você trabalha como costureira? 
Há uns 40 anos. 
 
O conhecimento do corpo e da ergonomia tem relação direta com o seu trabalho como costureira? 
Não, acho que não. 

 
Quais as etapas de confecção do seu trabalho até o traje final?  
Dependendo da peça uso máquina reta, overlock, galoneira e costura à mão. 

 
Você acha que trabalhar utilizando o ferro é primordial? 
Muito! O ferro é tudo. Alinhavo e ferro são tudo. Porque o ferro assenta tudo que você está fazendo, ele dá o 
acabamento final. Ali você vai ficar sabendo como a peça vai ficar de verdade. 
 
Qual a principal diferença que você percebe ao costurar uma peça de roupa comercial e um traje de 
cena? 
Tem muita diferença. Na fábrica tudo é decorativo, vem tudo pronto, você só bota debaixo da máquina, ela vem 
toda pronta, a máquina já está preparada para cada etapa, cada processo, então é muito fácil, é mecânico, 
automático, eu já trabalhei, mas não é a minha praia. 

 
No “teatro” é diferente, vocês fazem a peça toda do zero né? 
Sim. E dependendo do espetáculo você tem que entender o que o espetáculo está pedindo né, no movimento, se 
é apertado, se é justo, se é ópera, se é balé. Se é musical vai muito equipamento por baixo, cada coisa tem uma 
especificidade. 

 
Você acha mais fácil costurar roupa comercial ou de cena? 
Facilidade a comercial, gratificação a de cena. 

 
Você tem um método (truque) específico de costura para trajes de cena? 
Não sei se é truque. A gente usa muito taco, o taco te dá o movimento, a flexibilidade, liberta o corpo ao mesmo 
tem que ajustada no corpo.  
 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Mais na modelagem, a modelagem é tudo. Se não tiver um acompanhamento da modelista junto com a 
costureira... É um casamento né, para você entender como deve ficar a peça. 

 
Então você acha que a conversa entre a modelista e costureira é importante? 
Muito. Às vezes a modelista quer uma coisa que não é viável na máquina, acontece muito isso. Tanto a 
modelista ter uma noção de costura e a costureira saber de modelagem. Para saber como é a modelagem. 
 
Você acredita que uma peça mal costurada pode interferir no conforto de um traje? 
Bastante. Eu acho assim... calça... cavalo... dependendo de como a costureira entra na costura você pode 
acabar com a peça. Gancho é muito complicado, o resto até que dá para dar um jeitinho, mas o gancho da calça 
é complicado você mexer. 

 
Quais as principais orientações que devem acompanhar o corte do traje quando é entregue a você? 
As principais orientações são a margem de costura, onde eu tenho que costurar, pique, pique é tudo, 
principalmente em peças longas, para saber o quanto eu tenho que deixar para dentro. O pique da linha da 
cintura é muito importante também. 

 
Geralmente quando um traje é provado pela primeira vez ele demanda de ajustes, quais são os principais 
ajustes? 
Cava, ombro e linha da cintura. 

 
Qual a sua técnica para realizar os ajustes necessários? 
Costumo riscar com o giz onde está o alfinete, pelo lado avesso. Se um lado da peça estiver com uma marcação 
diferente do outro lado, eu faço uma média, somo os dois e divido por dois.  

 
Você entra na costura exatamente o que está marcado? 
Sim, geralmente sim. 
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Você acha que seria importante você acompanhar as provas? 
Muito. Cada costureira vê de um jeito e você vendo o corpo fica muito mais fácil o ajuste. 

 
Mais alguma coisa que não mencionei? 
Não. 
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Entrevista concedida pelo cantor lírico Eduardo Pinho 
Data: 11/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como cantor lírico?  
Trabalho há 23 anos aqui no teatro.  
 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Eu não posso sentir muito ele, para não ficar me arrumando no palco, e também que não aperte o pescoço. Tem 
um negócio que incomoda também muito, não sei se todo mundo: quando tem chapéu com aba, para cantar, 
para mim, o retorno vem diferente. 

 
E as que tornam um traje desconfortável? 
Mesma coisa né, quando a gente fica sentindo, a calça fica caindo, o sapato também... eu não gosto dele muito 
apertado. Normalmente eu peço um sapato sempre um número maior. 
 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Não, porque nos ensaios e na prova de roupa se tiver alguma coisa errada a gente já fala com as meninas e elas 
arrumam. 
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Pescoço, para mim mesmo só o pescoço se tiver muito apertado. 
 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Nunca participei. 
 
Você acha que deveria?  
Não no visual. Mas na parte de conforto sim. Uma vez a gente mudou um traje. Tinha uma máscara que a gente 
tinha que usar e não rolava por causa do som, do canto, daí a gente conseguiu tirar a máscara e fizeram uma 
maquiagem que imitava uma máscara. No caso a gente teve que intervir no projeto do figurinista, não tem lugar 
na boca para o som sair. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Acho que nunca tive problema.  

 
Por exemplo, a roupa da ópera “Fosca”, você achou complicada de vestir e desvestir? 
Não lembro de nenhum problema não. O que a gente teve mais problema foi aquela que veio da Rússia, Lady 
Macbeth, nós tínhamos um tempo muito pequeno para tirar todo a roupa e colocar toda outra roupa, a gente saia 
de terno e gravata e entrava com outra roupa, a gente tinha que trocar toda a roupa e tinha que trocar lá 
embaixo, aquela que deu mais trabalho. 

 
Você lembra se tinha algum truque de fechamento ou eram roupas “normais”? 
Não tudo normal. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas? Agora mesmo, quando fui fazer a 
prova da ópera Nabucco até sugeri de fazer com velcro as “sainhas”, porque ela (Emilia Reily) ia fazer com 
gancho. Daí eu falei: “ganchinho dá muito trabalho, ponha velcro” e ela falou que sim. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia dos trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, acho que você tem que sentir confortável nele, para não ficar pensando nele. Tinha uma ópera, não sei que 

ópera que era, que caía o chapéu da soprano e ela ficava cantando e segurando o chapéu e já aconteceu 

comigo também. Eu acho que é isso, não se preocupar com o figurino. 
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Entrevista concedida pela cantora lírica Erika Belmonte 
Data: 29/09/2017  
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como cantora lírica?  
Como cantora lírica há 17 anos, aqui no TMSP há 15 anos. 
 
Já fez muitas óperas aqui né?  
Aqui todas! Risos. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Confortável? Ah um corte perfeito, não vou saber falar com termos muito práticos, mas um corte adequado, que 
envolve as minhas medidas. Confortável: ele tem que ser adequado ao espaço que vou utilizá-lo, isso é muito 
importante. Às vezes o figurinista vem e faz um modelo bárbaro, mas por exemplo na ópera Carmen, a gente 
tinha um monte de saias e todo o cenário era composto por escadas, não tinha jeito, era o tempo todo erguendo 
saias, sorte que combinava com o personagem (risos), mas é complicado. É muito comum aqui a pessoa pensar 
em um figurino lindo e não ser prático, faz uma saia que eu não consigo levantar e descer, então é adequar esse 
figurino ao lugar que ele vai ser utilizado, no caso da ópera isso é muito importante, principalmente porque nosso 
instrumento é o corpo, ele vai afetar muito minha maneira de cantar. A pessoa faz um negócio que enforca aqui 
(pescoço) ou a gente teve uma ópera Il Trovatore, nossas roupas eram de lã pura, a gente tinha sei lá quantas 
peças, vedava tudo (os ouvidos), esse lenço mesmo de Nabucco veda (véu branco), no primeiro ensaio que a 
gente colocou a gente falou: nossa esse som ficou seco de repente! Porque altera a nossa percepção, nosso 
retorno, esse até tudo bem, mas em Il Trovatore a gente estava cego, surdo e mudo e assim, era uma peça 
absolutamente quente, ensurdecedora, a peça era duas ou três passando para montar a peça, era espetacular, 
mas não era prático. Então afeta toda a minha afinação, porque a minha afinação é baseada no que eu estou 
ouvindo, afeta a minha emissão porque então eu vou ter que mexer na minha emissão para afinar e o calor 
também né! Mas nem vou entrar nesse mérito porque teve La Boheme também que foi feito em dezembro e a 
roupa era de lã pura também... (risos) e a gente ainda carregava adereços, eu por exemplo, carregava uma 
cadeira de oito quilos e ainda usando uma roupa de lã. No caso de La Boheme tinha uma explicação pois o 
figurino era de “fora” e lá era Europa e o natal europeu é lindo né, com neve e a gente não tem, essa era a 
justificativa. De novo, entra nessa questão do conforto que está associado ao espaço que eu vou utilizar essa 
roupa, e esse conforto é importante no caso do cantor, porque ele vai afetar a performance. 
 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Não porque a gente se vira... (risos) Por exemplo, em Carmen tinha um espartilho que apertava muito, mas a 
gente deixava ele mais folgado então beleza, a gente se vira, mas fora isso não porque a gente se adapta 
mesmo, as camareiras ajustam o que precisa. 
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Pescoço. Essa região (boca, garganta, tórax), todo o aparelho fonador, não tivemos problemas porque a gente 
adapta, não me lembro qual foi a ópera, mas tinha um  figurino maravilhoso, que eram vestidos espetaculares, 
mas que chegou aqui e teve que refazer tudo, porque os cantores são muito largos em cima, então vai ter que 
abrir, eu lembro que abriram todos os vestidos, eu lembro das camareiras falando “nossa está faltando tanto”, aí 
o figurinista falou: “é cantor, a caixa torácica é grande”. Então essa região respiratória, o aparelho fonador em 
geral. O aparelho fonador é o da fala, mas a fala depende da respiração, não sei se é esse o nome técnico, mas 
eu falo assim. O aparelho fonador teoricamente é a laringe e língua, mas envolve ouvido, envolve respiração, 
envolve tudo. Mas aqui é especial (pescoço), porque tem coisas que vem para amarrar aqui e tem cantor que 
não consegue, não é frescura, não dá, começa a incomodar, não é porque a gente gosta de mostrar o colo, a 
gente gosta também, (risos). Eu acho lindo gola alta, mas para gente que trabalha com essa região é muito 
importante. 

 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Aqui? Risos... Não, imagina. 

 
E você acha que deveria? 
É que eu sou coro aqui né. Eu acho que um protagonista talvez. Eu acho que não tinha que chegar essa questão 
na gente, já tinha que ser resolvido antes, aí seria uma especificidade do figurinista, é o que você está fazendo, 
então você está indo buscar uma coisa especifica. Não tem nada na área né? Tem? 

 
Nessa área de conforto de trajes cênicos quase nada. 
Então, também acho que deveria, como nós, na formação de um cantor não ter formação de palco, não tem, 
geralmente não tem, mas deveria ter né.  
Teve uma Traviata aqui, maravilhosa, os figurinos eram todos de fora, se não me engano foi confeccionada lá 
fora, eu acho, e tinha duas solistas, uma linda magra maravilhosa e uma outra que nem eu assim mais “forfuda”, 
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e em uma ficava espetacular, ela era leve, tinha liberdade para andar e a outra ficou extremamente caricata, 
então é um problemão né. Que é a parte que você falou de a gente poder dar pitaco ali. Eu acho que por 
exemplo se a pessoa tiver esse conhecimento que você está buscando isso não seria necessário, ela nem 
precisava falar nada. E veja só, é uma pesquisa que você está fazendo, e se você está fazendo é porque não 
tem material. Ou seja, não houve então uma preocupação dos figurinistas sobre isso, se tivesse, como a sua, 
não precisaria da sua pesquisa. Eu acho que de repente dá para casar o estético com o conforto, ainda mais 
com a riqueza de material que a gente tem. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Quantidade de peças é um problema e a maneira de abrir e fechar também, se eu tiver que ter muita coisa para 
amarrar é um problema, velcro é uma benção, ele é prático, é um exemplo né, eu não conheço muito bem todos 
os materiais. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
O zíper não é prático porque ele pode machucar, pode beliscar a pele, se for um desses invisíveis ele pode 
quebrar. O velcro colocou aqui resolveu, amarrar pode ser um problema, de soltar e tudo mais, ontem meu 
vestido não estava bem amarrado, sorte que eu improvisei na cena, você começa a dar uns nudes né (risos). Eu 
não conheço todos os materiais, mas o velcro é super prático se ele está bem colocado obviamente, ele não vai 
abrir em cena. E o número de peças dependendo da troca é um problema né, tem dois problemas com relação a 
isso, o calor, teve uma ópera aqui que o calor não foi um problema, mas minha roupa tinha de sete a oito peças, 
mas foi maravilhoso era uma ópera do Fabio Namatame, Andrea Chénier, que a roupa dos nobres, ele queria dar 
transparência porque a ideia dele era que ele queria transparência porque todos ali já eram fantasmas, eles iam 
estar guilhotinados no outro ato, por isso ele queria as transparências, na leitura dele, ele queria insinuar que a 
transparência era para ser meio fantasmagórico, tanto é que tem no 3º ato uns figurinos pendurados, não sei se 
você vai achar que era exatamente isso, como se fosse uns fantasmas sobrevoando, enfim, ele é maravilhoso.  

 
Os figurinos do coro masculino inclusive eram de tela de nylon. 
Sim, ele explicou isso que essa transparência junto com a maquiagem toda branca porque era isso, depois da 
Revolução Francesa ia estar todo mundo guilhotinado, todo mundo teria morrido. Uma das personagens, não me 
lembro o nome, a solista soprano, a mãe dela morre e toda a família é guilhotinada e ela escapa daquilo. A ideia 
era que todo mundo do 1º ato, que era maravilhoso com todas aquelas roupas maravilhosas, estariam mortos, já 
eram todos meio fantasmagóricos, bem legal, mas, era roupa para caramba!  

 
Então, me conta um pouco mais desse figurino, o corset, era confortável? 
Então, no meu caso, eu era obesa na época, então eu nem tinha um corset, era uma adaptação, mas eu usava 
anca também, que era feita de uma amarraçãozinha meio que de uma espécie de tela e ela era bem leve, e não 
lembro de ter tido problema com ela, mesmo porque a gente descia uma rampa, andava bastante com ela. Tinha 
inclusive uma dança que a gente fazia até com passos coreografados, bem francesa e era muito legal porque 
tinha uma hora que no final da dança, no final do 1º ato, a gente tinha um gesto que a gente caía, as ancas 
armavam e as cabeças assim porque tinham sido guilhotinadas. Era o André Heller o diretor cênico. Para mim o 
meu traje era muito funcional, mas quem era solista: Lidia Schaffer era solista em Andrea Chénier, você 
consegue saber com ela, Miguel Geraldi foi solista, ele fazia um padre e tinha um figurino muito específico 
também. Para mim do coro, e olha que eu era obesa, eu pesava 115 quilos, então assim, foi muito tranquilo, 
eram muitas peças, eu não tinha corset porque eu era obesa (risos)... eu tinha uma camiseta, era bem resolvido 
também, era uma camiseta de um tecido molinho frio com uma rendinha sobrando aqui (punho) e a gente jogava 
aquele casaquinho de renda por cima. O problema era que tinha a calçola, a anca, a camiseta, eram 7 peças se 
não me engano meu figurino. 

 
Não tinha troca rápida? 
Eu não porque eu já entrava como plebeia no outro ato e de novo, como eu era muito obesa minhas roupas eram 
improvisadas, pegava uma saia e amarrava com outra. O meu figurino de plebeia, assim, eu tinha 1.30 mt de 
largura de busto, então eu tinha um decotão assim enorme. Mas também era muito legal. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Bom, cabelo, acessório de cabelo, não sei se entra na sua pesquisa, mas no meu caso eu uso muita peruca, eu 

não usava porque eu tinha cabelo (risos)... mas dependendo do que precisa e do que põe na cabeça incomoda 

muito e também tem que achar soluções bem práticas de acessórios, de mais eu não me lembro, sapato 

também, não sei se entra na sua pesquisa. 
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Entrevista concedida pelo figurinista Fabio Namatame 
Data: 30/04/2018  
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como figurinista? 
Olha, mais de 35 anos. 

 
Você se lembra de quantos trabalhos fez no TMSP? 
Não lembro, mas é mais de 10. 
 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Cada tipo de espetáculo tem uma exigência muito específica. Na dança eu preciso pensar muito no movimento, 
na ópera eu preciso que os personagens tenham uma característica imediatamente reconhecíveis. No teatro eu 
preciso pensar muito na psicologia dos personagens, de como eles são, qual será a trajetória deles na história. 
No cinema o detalhe é o que é mais importante porque se trabalha muito com close, com detalhamento, a 
imagem fica muito grande, então o detalhe é que vai dizer mais que o figurino inteiro. Basicamente essas são as 
diferenças. 

 
Quando você pensa em ópera, geralmente você pensa na questão do movimento? Ou se preocupa mais 
com a respiração?  
Olha, as duas coisas. A ópera tem uma característica que a obra já é tudo muito grandioso, a voz é colocada em 
um outro lugar, tem uma orquestra muito grande que toca junto, então, a gente sempre segue praticamente na 
mesma proporção. Então o movimento é muito importante, o volume e o movimento que o figurino vai dar é 
muito importante, e a respiração é fundamental, porque se trata de uma ópera, os artistas cantam, e o ponto 
principal é a voz, então é onde a gente tem que estar mais atento. Onde é que o diafragma tem que abrir ou 
fechar, ou em que posição vai ficar a perna, se é possível curvar o corpo ou não, enfim, a gente tem muitas 
especificidades, como exemplo, se o ator senta, se ele deita, para ver onde a gente pode ajustar ou alargar o 
figurino. 
 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Sim, é isso o que eu acabei de dizer. Eu acho que o conforto é o fundamental, eu acho que não é possível um 
cantor estar desconfortável em cena. Isso prejudica o trabalho dele, porque eu acho que a última coisa que ele 
tem que se ater é o figurino, o sapato não pode apertar, não pode estar largo, um corselet também não pode 
estar largo, ou justo, a roupa não pode ser tão pesada a ponto dele não conseguir se movimentar. Eu acho que a 
gente tem que ter esse cuidado com todos esses aspectos que são pequenos detalhes, mas que são bastante 
importantes para quem vai usar.  

 
Como você obtém as informações sobre os movimentos que serão feitos em cena antes de criar o 
figurino?  
Olha, geralmente a gente tem uma conversa com o diretor que vai fazer a concepção do espetáculo, e ele já diz 
como é que ele vai criar os movimentos em cena. Nem sempre a gente consegue detectar todos os movimentos 
que ele pensou, mesmo porque é uma coisa falada, a gente consegue só finalmente descobrir quando se monta. 
Mas a gente já sabe, por exemplo, se vai ter algum cantor que vai correr, então com certeza vai precisar de uma 
flexibilidade na perna, ou a saia tem que estar ampla. A calça também não pode prender os movimentos para 
correr ou a pessoa vai ter que dançar, ou vai levantar o braço, ou vai deitar, ou vai cair, enfim, isso tudo fica 
previamente já estabelecido e eu já me preparo para não ter problema na hora do ensaio com o figurino de ter 
esse problema de rasgar uma saia, ou uma calça, enfim. 
 
Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Sim, eu sempre repasso todas as informações que eu tenho, fica mais fácil já ter um molde adaptado do que ter 
que fazer emendas depois. Claro que no fim, nem sempre o que a gente pediu foi o suficiente e a gente vai 
acrescentando e tal, mas eu sempre tento já avisar: vai levantar o braço, vai dançar, enfim. 
 
Você lembra de algum recurso especifico que você projetou para dar conforto à uma peça? 
Olha, hoje em dia a gente tem muito tecido com elastano e isso foi uma benção para o figurino, principalmente 
para ópera, porque, eu preciso de uma elasticidade na parte do abdômen, do tórax e os tecidos com elastano 
atendem bem esse requisito dando maior conforto, a roupa não fica solta no corpo, ela fica bem ajustada, mas 
tem movimento. Hoje em dia temos tudo com elastano, tem tafetá com elastano, tem veludo com elastano, tem lã 
com elastano, então realmente dá mais conforto. 
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Você utiliza algum recurso especifico que auxilie a respiração do artista? 
Esse cuidado que eu te falei, a gente sempre deixa a roupa com alguma elasticidade para não prejudicar esse 
movimento que o tronco tem que fazer quando canta, tanto para sustentar como para fazer um movimento muito 
rápido. Ele precisa realmente ter essa possibilidade de abrir e fechar. 

 
Você acha possível conciliar a estética com o conforto? 
Sim, eu acho que hoje em dia sim. Eu procuro sempre ir em busca desses materiais que são mais confortáveis, 
mas ao mesmo tempo a gente pode ir mascarando esse tecido até ficar como a gente gostaria que ele fosse 
visualmente aquilo que eu pretendo. 

 
Durante a avaliação de um protótipo do traje você eventualmente muda o seu projeto para atender a uma 
adequação ergonômica? 
Sim, geralmente eu já tenho um orçamento antes de começar o projeto, eu já tenho uma verba estabelecida, 
então eu já sei até onde eu posso chegar. A não ser que a direção mude de ideia durante, resolve fazer uma 
outra coisa, aí realmente eu tenho que inventar ou reinventar aquele figurino para ficar do jeito que eu gostaria.  

 
Analisando uma das ópera que você assinou, Andrea Chénier, surgiram algumas dúvidas: tem alguma 
razão específica para o uso desse aviamento no lugar da barbatana (traje AC 09)? 
Não. Existe esse tipo de barbatana, que é uma barbatana redonda, cilíndrica. Ela é mais dura, porque nessa 
ópera era uma estética bastante diferente, apesar de ser de uma época de 1800, mas busquei tentar fazer uma 
coisa mais contemporânea, não fazer com uma barbatana da época e nem imitando uma barbatana de ferro, 
mas tentar trazer esses materiais mais novos para dar essa aparência mais contemporânea mesmo. 
 
Alguns corpetes desta ópera não têm barbatana, apresentam somente uma peça stomach de E.V.A., tem 
alguma razão para essa substituição? 
Justamente a história do conforto, o E.V.A é uma borracha, ela é flexível, é firme, ela dá a aparência de uma 
coisa bastante firme e é leve, foi por isso que eu escolhi esse material, já usei em outras óperas e ela dá uma 
aparência mais rígida sem ter que estar tão rígido por dentro. 
 
A anca do traje AC 13 causava algum tipo de problema de mobilidade? 
Não. A gente já sabia que a ópera seria dessa época e que tinha anca. A história de fazer todas as saias 
transparentes, de fazer com tela de nylon, já era um conceito que a gente desenvolveu de parecer muito frágil, 
era um momento da França onde tudo ia acabar e estava tudo por um triz para quebrar e ia virar nada, era a 
época da Revolução Francesa.  
 
Qual o objetivo dessa barra dos quimonos de Madame Butterfly? (uma de manta acrílica e outra de arroz) 
É uma coisa tradicional dos quimonos japoneses, é que nem cauda, sabe? A diferença é: esse que tem uma 
manta, normalmente era feito de algodão, eu fiz de manta acrílica, ele faz um efeito quase que de uma 
barbatana, para poder deixar o quimono aberto, para não pisar na frente, é uma questão de mobilidade. Esse 
traje não é um quimono, é uma capa, é um sobre quimono, e aí quando ela anda para frente esse negócio fica 
todo indo para trás. A mulher japonesa nunca anda de costas, ela sempre vai para frente e faz curva, ela nunca 
dá as costas para ninguém, nunca, ela vai para frente, ela vira, ela fecha a porta de frente. Por isso que tem essa 
coisa também, essa peça era uma coisa só de gente muito nobre, que era uma sobre capa do quimono, era para 
eventos muito importantes. Essa canaleta de arroz era para dar um peso, para roupa ficar extremamente reta e 
esse de manta era só para poder abrir e dar esse efeito de cauda. 
 
Qual o motivo dessa prega no centro das costas dos quimonos? 
Então, essa prega foi feita “falseada”, por que o quimono tem um padrão, tem um tamanho quase único, e para 
vestir a gente faz uma prega nas costas, a parte traseira fica um pouco mais folgada, se tem esse movimento 
para frente (dos braços e ombros), e o comprimento também, você enrola e vira e faz uma prega na cintura. Se 
voce olhar alguns quimonos, parecem que são duas peças, mas não é, é o mesmo quimono dobrado, eu fiz em 
algumas. 
 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, acho que foi tudo. 
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Entrevista concedida pela figurinista Imme Moller 
Data: 5/10/2017  
Entrevista via Skype, a entrevistada encontrava-se em Santiago, Chile. 
 
Há quanto tempo você trabalha como figurinista? 
Desde de 1987, ou seja, há 30 anos, veja, como estou hoje? Risos... 

 
Você fez algum curso para ser figurinista? 
Sim, eu estudei, aqui no Chile se chama Desenho de vestuário, era um curso da universidade chilena aqui. 
 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Eu acredito que existem várias diferenças importantes na criação, uma das mais importantes é a comodidade da 
pessoa que utiliza o figurino. Quanto à ópera, tem que se preocupar principalmente da barriga para cima por 
causa do canto, tudo o que incomoda para escutar, falar e para cantar. Para os bailarinos é muito importante 
todo o movimento do corpo. No teatro, é mais fácil, há uma coisa de ser mais perto do público, mais que, por 
exemplo a ópera, onde o palco está mais longe, isso falando em detalhes que a roupa precisa esconder. Então 
são diferentes as formas de trabalhar em cada um deles, o circo, por exemplo, uma mistura de bailarino, que tem 
que se mover, saltar, mas mais complicado do que um bailarino. Quando você começa a fazer uma ópera, ou 
balé, cinema ou teatro o principal é que o figurino, além de representar um personagem tem que ser o que o 
diretor de cena quer. Então a diferença fundamental seria pensar na comodidade dos trajes e da caracterização 
do artista. Eu diria que é pensar na comodidade para o bailarino, cantor ou circense, e na distância ou 
proximidade que o artista fica do espectador, isso para mim é o fundamental, e claro, o fundamental em qualquer 
coisa é o que o diretor quer. Quando você vai fazer uma criação, a primeira coisa que se deve pensar é o que o 
diretor está pensando, esse é principal de tudo, o que ele quer alcançar com aquilo, e paralelamente está a 
comodidade e o visual, por exemplo, no cinema os detalhes do traje são muito importantes e na ópera, lembra 
por exemplo com o que o Stefano Poda (figurinista da ópera Fosca) se preocupava? Era a importância do corte 
da peça, não um monte de coisas em cima umas das outras.  

 
Como é criar para ópera?  
O que mais gosto de fazer é ópera, balé nem tanto e teatro também. Na ópera há uma coisa que musicalmente é 
muito importante, se trabalha com muita gente, com coro, com os solistas, com a orquestra, é uma coisa muito 
intensa, porque no balé você está mais limitado como criadora, está mais limitada por causa dos movimentos e 
tudo. A ópera para mim é um gênero muito amplo e onde minha imaginação é mais livre. 

 
De todos os trabalhos que você já fez você pode falar que a ópera ocupa o primeiro lugar? 
Sim. Eu fiz muitas óperas desde 1994. Como produção eu fiz milhares de ópera, como desenhadora fiz pelo 
menos duas óperas ao ano, durante 25 anos, balé já fiz uns seis, porque depois eu não quis seguir fazendo balé, 
preferi ópera. Produção aqui para a gente é realização, trabalhando no figurino, isso para gente é produção.  

 
Como você faz a pesquisa histórica para a criação do figurino? 
Dependendo do que o diretor te diz e te pede você faz todo um estudo da época real em que se passa a ópera, 
por exemplo La Traviata, que se passa em uma época antiga retratada por Dumas, então eu estudo a época que 
se passa a história e a época que o diretor me pede, por exemplo, em 1845 foi quando Verdi criou a Traviata e 
uma vez me pediram que a época que seria retratada em uma montagem seria de 1940, com a referência de 
uma prostituta conhecida na França, então eu estudei a vida dessa prostituta, li vários livros, filmes etc. Então é 
como você estuda tudo e também como conseguir alcançar o que o diretor pensa também. Isso funciona com a 
música também, quando você desenha uma ópera, você fica escutando a música o tempo todo, isso ajuda muito. 
A última Traviata que eu fiz foi em 2015, na ópera original ela tinha tuberculose, é uma diferença de qual o ano 
que está pedindo o diretor. 
 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Claro, há muitos figurinistas que não trabalham com o cenógrafo ou o iluminador, para mim é muito importante 
saber se vai haver uma rampa, muitas escadas, e coisas assim, para se ter conforto, eu creio que é muito 
importante trabalhar em equipe, você lembra quando fizemos Manon Lescaut e Lohengrin, onde a equipe, estava 
toda desunida, discutia? Você estava mais na central (central técnica do TMSP), mas foi um desastre! Não 
funcionava porque a figurinista e o figurinista não se preocuparam que a cena era de tal forma que queria o 
diretor, etc. Então você tem que pensar em tudo isso, porque o figurino será visto melhor, o cantor vai ficar mais 
cômodo. A melhor forma de mostrar o figurino é que ele sirva para a cena, aqui sempre dizemos que tem que 
ficar tudo redondinho, que é quando tudo funciona bem e está bem encaixado. Para isso você precisa considerar 
o palco, tudo isso, se a equipe não está de acordo é um horror. 

 
Como você obtém as informações sobre os movimentos que serão feitos em cena antes de criar o 
figurino?  
Isso é o mais difícil porque o que tem que ter claro são as reuniões que se tem com o diretor, normalmente o 
diretor não tem tudo claro, então é muito difícil, você tem que ir tirando a informação e começa a divulgar e dizer 
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o que tem claro o diretor. Existem mudanças quando o diretor não tem claro o que fazer, então você tem que 
mudar as coisas e consertar as roupas. É mais fácil quando um diretor é o figurinista porque ele tem tudo claro, 
como Stefano (Poda), por exemplo, e vai fazendo coisas e vai mudando também tanto pelo visual e às vezes 
pelo movimento, se vai estar na água, se não vai estar na água, de acordo com todas essas coisas, o mais difícil 
é fazer o figurino sem saber os movimentos de cena, isso é normalmente um problema, aí tem que mudar 
depois, trocar tecido etc.  

 
Durante o processo de criação, você procura saber sobre particularidades e restrições do ator, como 
alergias ou preferências? 
Sim, claro. Normalmente um se preocupa mais com os sapatos, os sapatos são muito importantes em si, alergia 
pela maquiagem e tudo isso, e também os problemas do corpo, as vezes a pessoa tem problema no quadril etc. 
O que mais me preocupa com as cantoras são as roupas que ficam muito apertadas como um corselet, há 
cantores que gostam de usar os trajes bem apertados, por exemplo, mesmo usando um traje todo solto, fluido, 
longo, porém por baixo precisa de algo bem apertado, com sustentação, porque tem cantores que precisam para 
poder respirar e cantar bem, e alguns querem tudo solto. Então isso é uma das primeiras coisas que eu pergunto 
para saber sobre as particularidades de cada cantor, as vezes eles mesmo te dizem. Eu tenho a sorte de 
trabalhar a tantos anos que já os conheço, e é muito fácil desenhar para alguém que já conhecemos. A verdade 
é que, por exemplo, quando eu estava aí no Brasil chegaram uns oito cantores que eu já conhecia e eu já sabia 
as coisas que causavam problemas para eles, na comodidade etc. Tem gente que não gostam de ter muitas 
coisas na cabeça, não querem perucas, outras que tem alergia da maquiagem, por isso é muito mais fácil 
quando já os conhecemos. 

 
Quando você não conhece a pessoa, quando você pergunta sobre suas particularidades e restrições, 
geralmente é quando se tira as medidas? 
Sim, claro, se por exemplo tiver alguém que não conheço e vou ter que tomar medidas, pergunto antes e digo: 
vou fazer certas perguntas, aí peço o número do sapato, tudo antes de tirar medidas, se possível, porque é a 
primeira coisa que tenho que mudar, ver e terminar de decidir para o figurino. 
 
Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Claro, a modelista vai ser a pessoa que vai fazer o que você está pensando, o que necessita o cantor, a 
modelista faz parte do desenho, é tão importante quanto a figurinista, ela que vai conseguir o conforto para a 
roupa do cantor ou bailarino, é a pessoa que afinal é tão importante quanto a figurinista, é a pessoa que mais 
tem que saber essa informação e como aplicar no corte. O trabalho que fizemos juntas você era sumamente 
importante porque se você não conseguia entender o que o Stefano e eu queríamos, onde mais tínhamos que 
buscar a informação? Se você não tinha essa informação? Porque se você não sabe você não consegue fazer o 
que se necessita, sobretudo, quando se tem cortes muito precisos, quando se tem que fazer uma coisa mais 
precisa. 
 
Você lembra de algum recurso especifico que você projetou para dar conforto à uma peça? 
O material é o que mais pode dar conforto aos usuários, alguns locais específicos devem ser feitos com lycra 
para que não se sintam incomodados. Há certos materiais e coisas, é uma coisa muito visual, de repente tem 
que ser alguma coisa bem pesada de inverno, por exemplo, em Manon Lescaut, quando fazia muito calor em 
São Paulo, tivemos que conseguir um material que fosse confortável para o cantor, que se conseguisse 
visualmente ver o tempo em que se passava a ópera. Tem muitas coisas que agora não lembro, mas, uma das 
principais coisas são os materiais, por exemplo, quando se está muito quente todos tem que estar vestidos com 
tecidos pesados, como em Fosca, que foi em dezembro e aqui no Chile quando estava muito frio e todos 
estavam desnudos, então você tem que se preocupar de cobrir eles com segundas peles etc. Outra coisa são os 
sapatos, do conforto do sapato para o cantor. 
 
Durante a avaliação de um protótipo do traje você eventualmente muda o seu projeto para atender a uma 
adequação ergonômica? 
Sim, claro. Normalmente o projeto termina se modificando muito, por falta de verba e tudo, por exemplo, agora 
eu fiz no teatro de La Plata na argentina, Lucia di Lammermoor, a diretora de cena queria algo muito específico, 
e tivemos que trocar um monte de coisas, ela não entendia que tínhamos que economizar ao máximo, e todos os 
figurinos foram feitos como ela queria. No momento de apresenta-lo disse que tínhamos outros figurinos prontos, 
e poderíamos fazer com o que tinha em acervo, porque a diretora não entendia que tínhamos que economizar, 
apesar que era argentina, mas viveu muitos anos em Madri, não entendia, então tínhamos algumas coisas 
prontas e aí ela entendeu e viu que visualmente era melhor, então tivemos que trocar um montão de coisas. Na 
ópera eu sempre digo, em tudo na verdade, no figurino nem sempre temos dinheiro, muitas vezes temos que 
trocar bastante as coisas, tem que se estar aberto a mudar o projeto, como foi no teatro de La Plata, que eu 
sabia que não tinha dinheiro. Quem fez a cenografia foi o Nicolás Boni, ele ia gastar muito em cenografia e eu 
queria deixar o dinheiro para o Nico Boni porque sabia que havia um plano B que poderia funcionar bastante 
bem, e funcionou. Para um solista tivemos que ajustar algumas coisas da roupa e visualmente funcionou porque 
ela queria todo o coro exatamente igual, e não havia tudo exatamente igual, tinham uns pequenos detalhes que 
afinal funcionaram melhor do que ver todos exatamente iguais. 
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Então nesse caso foi a falta de dinheiro que fez você mudar seu projeto? 
Sim, mas eu não sabia antecipadamente, o que aconteceu é que a diretora não queria aceitar isso, mas no final 
teve que aceitar. No passado, outras vezes, me disseram isso no último momento e tive que ir modificando e 
aproveitando coisas do acervo, mas nesse caso eu sabia que o mais importante era o palco do Nico, gastando 
mais dinheiro nisso e não tanto no figurino porque havia uma forma de aproveitar os trajes que eram 
maravilhosos, com materiais maravilhosos. 

 
Nesses trajes que você utilizou você teve que modificar alguma coisa para dar conforto? 
Tivemos que modificar bastante, praticamente tudo, mas aproveitando todos os materiais e para o conforto dos 
artistas tivemos que modificar bastante, muito trabalho de atelier, digamos. 

 
Quais os problemas que ocorrem com mais frequência com os trajes durante a performance? 
O conforto, a mobilidade do cantor, por mais que um não se preocupe com isso há coisas como o comprimento, 
isso é uma das coisas que mais dá problema, e a sapataria também, é um dos problemas mais comuns e as 
perucas, esses são os últimos detalhes, os sapatos podem ser provados dez minutos/ uma hora na prova de 
vestuário e não é o mesmo que estar três horas com o figurino ou estar parado, isso sem contar o tempo que 
eles ficam com o figurino nos ensaios, porque é quando mais ficam vestidos com o figurino, depois fica um pouco 
melhor e os problemas diminuem quando começam as récitas. É tudo mais cansativo na primeira, segunda e 
terceira vez, porém sempre os ensaios são de quatro horas, é tudo mais lento. 

 
Você busca um feedback dos artistas quanto ao figurino após a performance? Em relação a feedbacks 
negativos, o projeto de figurino é revisto ou modificado? 
Durante os ensaios sim, muito eu procuro saber durante a prova do figurino, o mais importante é saber durante 
as provas de figurinos e durante os ensaios e depois na estreia já foi, você não se preocupa tanto. Porém onde 
mais você tem que se preocupar é durante os ensaios onde se vê o que foi mudado durante a prova do figurino. 
Tem que ir perguntando muito, depois durante os ensaios tem que se ter uma conversa rapidamente sobre os 
problemas dos cantores antes da estreia para não se ter problemas e para garantir que estejam completamente 
confortáveis. 

 
Você acha que a maioria dos figurinistas se preocupam com o conforto dos trajes que criam? 
Não sei se todos, por exemplo, o Stefano Poda, dizia que seus trajes eram uma coisa visual e não se 
preocupava muito com conforto, de estar cômodo para o cantor, e eu sempre dizia: Stefano você não está 
pensando no cantor! Eu acredito que o Stefano é um exemplo de figurinista que se preocupa com todo o visual, 
com tudo maravilhoso como diretor e tudo, mas não com o conforto. Eu por exemplo sou uma figurinista que 
sempre me preocupei muito com o conforto das pessoas, sempre começo pensando nas pessoas, sempre me 
preocupei, por isso a mim como figurinista me preocupava resolver esses problemas. Já conheci um figurinista 
chileno que odiava as pessoas com sobrepeso e isso me tocava como figurinista porque eu me preocupava 
muito com o conforto e que visualmente ficasse bem, que isso no final também ajudava no conforto do cantor 
quando se via bem, não é somente uma coisa de “ah estou cômoda, está perfeito, não me incomoda nada”, mas 
que visualmente não se sintam bem em seus trajes, entendeu? Eu creio que esse seja um trabalho que é bonito, 
mas claro, é mais trabalhoso, porque há de se pensar primeiro no conforto do usuário junto com o visual, o visual 
é posterior, digamos. Eu fiz uma ópera com muitas pessoas com sobrepeso uma vez, a verdade é que eu tive 
que refazer o projeto pensando primeiro em ficar bem nessas pessoas porque se você pensa primeiro nas 
magras elas vão ficar maravilhosas e as outras não vão ficar tão bem.  
 
Então você acha possível conciliar a estética com o conforto? 
Claro! O que acontece é que é um trabalho maior, claro, mas tem que se pensar primeiro no conforto e depois se 
seguir com a estética, por isso digo que é tão importante o trabalho da modelista ou do alfaiate. É muito 
importante o trabalho deles porque são eles que te fazem alcançar a estética e também a mobilidade. Claro que 
se pode conciliar os dois, mas, claro, é um trabalho maior, você tem que se preocupar com isso, mas creio que 
muitos problemas posteriores nos ensaios e tudo mais seriam resolvidos e os cantores ficariam mais felizes em 
seus trajes, pois eles não teriam uma preocupação com a maquiagem, com a peruca ou com o figurino. Às 
vezes, realmente, se está incomodo para o cantor, e se ele não canta bem, a culpa é do figurino, porém se você 
o deixar cômodo, não há desculpa, tem que cantar! Você tem que ser um apoio como figurinista, como modelista 
etc., tem que ser um apoio ao cantor, não um problema a mais, para que ele possa subir no palco cantar e fazer 
tudo o que pede o diretor de cena e o diretor da orquestra. Eu creio que isso é muito, muito importante, saber 
que temos que ser uma ajuda, tirando um problema do cantor e não arranjar um problema a mais, com um traje 
que não se pode mover, uma gola enorme, claro que há cantores que sabem lidar bem com os trajes enorme e 
tem cantores que não, então por isso que depende de cada pessoa. 
 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, você perguntou bem, como se trabalha... não me ocorre nada. 
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Entrevista concedida pelo figurinista Joao Paulo Bertini 
Data: 18/01/2018 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Você se lembra de quantos trabalhos fez como assistente de figurino no TMSP? 
Eu fiz Il Trovatore, Cavaleria Rusticana, Jupyra, Pagliacci, Falstaff e Carmen. Em Carmen eu fiquei mais no 
teatro, fazendo provas, acompanhado os ensaios. 
 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Eu acho que cada coisa tem uma necessidade muito especifica. Assim, a dança precisa de movimentação, então 
você precisa pensar em um figurino que seja totalmente elástico, que funciona para girar, saltar, correr, fazer 
tudo o que você precisa fazer. A televisão é tudo muito visual, então você precisa que seja tudo muito ligado ao 
histórico, eu trabalho só com figurino histórico, eu nunca fiz nada atual, tem que ser muito bem-acabado, tem que 
ter essa coisa do detalhe, se esse tecido usava ou não na época, se essa cor existia ou não. Na ópera, como no 
teatro, tem essa questão do visual que tem que funcionar, tem que chamar a atenção, então não adianta botar 
um bordadinho pequeno que ninguém vai ver. A escala tem que ser muito maior, a gente brinca que é um 
escalimetro, você pega o escalimetro e você vai virando: isso é para ópera, isso é para teatro, isso é para tv. Na 
ópera é mais previsível tudo o que vai acontecer nas cenas, na tv você não vai entender o que vai acontecer, 
você sabe o que tem nesses cinco capítulos que você leu, nos próximos cinco você não sabe se vai ser assim, 
você tem que pensar em tudo! E aí você vai pelo perfil psicológico, se ele é o vilão, ah ele briga, ele dá 
espadada, você pensa em tudo o que acontece com os maus, vou evitar usar casaca, vou botar camisa com 
colete, você vai pensando como você vai resolver para não ter problema. Uma coisa é você criar uma ópera que 
o personagem tem quatro roupas, na tv o personagem tem 40 roupas, é um guarda-roupa, cada personagem 
tem seu guarda-roupa com tudo, cueca, calça, sapato, meia, tem relógio, anel. 
Na construção de época você tem uma forma que é muito específica, voce não tem variações sobre o tema, não 

é como hoje em dia que eu posso usar uma camisa longa amarrada, outro dia estou de macacão, mas na 

construção do signo do personagem isso não pode acontecer, porque o público não entende. O personagem que 

usa, isso é coisa do Severo, que é um figurinista que eu trabalho sempre, o personagem que usa vermelho ela 

só usa vermelho, ela vai variar entre os vermelhos, é tudo muito marcado. Na ópera a construção é totalmente 

diferente, voce constrói por atos, em Manon (ópera Manon Lescaut) cada ato era uma estação do ano e você 

enxergava isso, isso era visual, tem muito a ligação com o cenário e com a luz, a conversa com a luz é muito 

maior, é o projeto aonde um olhar é muito importante. Em um processo aberto isso não funciona porque você vai 

gravar 45 cenas por dia, você não tem esse controle de toda a luz. Quando eu estou criando para tv eu tento ir o 

máximo ver as gravações para entender o que está acontecendo, “essa roupa não está legal nesse cenário, o 

desenho do cenário era uma coisa, ao longo do processo ele mudou e não me avisaram". Já no processo da 

ópera não, você vai por atos. Exemplo: no primeiro ato que é a primavera posso ter roupas de cores mais 

abertas, no inverno eu preciso fechar mais. Voce vê aqui no total, você tem croquis, maquetes, na tv não, você 

não tem nem croqui, só tem de 4 roupas por personagem que é o que você apresenta em uma primeira reunião, 

o resto é desenho técnico para costura, é variação sobre o tema “fulano usa casaca, tá, então em uma eu vou 

botar a basque um pouquinho mais longa, no outro vou botar a basque pregueada etc.”  

Na ópera o acabamento não precisa ser tão perfeito então? 
Eu estudei figurino com uma professora maravilhosa, a Telumi Hellen, uma das coisas que eu aprendi com ela é 
“Figurino não é roupa, tem que parecer ser”, e no teatro isso é muito aplicável, você pode construir um figurino 
do século XVIII que olhando de longe pareça ser porque a linguagem pede, é um conceito, o conceito é muito 
mais importante do que a construção exata. Na TV, por exemplo, é totalmente o oposto, tudo tem que ser 
milimetricamente reproduzido tal como era. A liberdade de criação é muito menor. Tem sempre essas questões 
da cópia, reprodução, que a gente estuda muito quando estuda figurino de época; cópia, reprodução, inspiração, 
eu acho que você transita muito nesses meios em cada uma dessas linguagens. 

 
Quando você pensa em ópera, geralmente você pensa na questão do movimento? Ou o que mais chama 
a sua atenção é a questão da respiração?  
O corpo da ópera é muito diferente, o corpo é muito importante na construção do figurino e acho que quando 
você cria, você nunca cria para um corpo, você cria para um manequim, isso vem se adaptando durante o 
processo. Eu não acho que você já pense assim “ah eu vou fazer um figurino de ópera...”, lógico, você tem umas 
especificidades que você tem que pensar: “bom, o cantor de ópera é um pouquinho maior do que um ator de 
TV”. Quando você pensa em um figurino de homem, a primeira coisa que você pensa nas casacas é o braço, 
ator de tv tem o braço grande, malhado, é muito mais comercial, que para época é mais difícil. A última novela 
que eu fiz agora era medieval e era insano porque eles tinham que lutar com aquelas casacas, aí eu usei um 
recurso da dança: você cria uma casaca que as mangas não são presas, você cria uma base de um tecido 
elástico, que tenha um revel na cava do mesmo tecido da manga para quando eles levantarem o braço não 
aparecer o forro, depois você faz um coletinho, igual o casaco, bota por cima e fecha, então quando eles vão 
lutar você usa esse recurso e você reproduz a mesma casaca normal para as cenas que ele não está se 
mexendo. Isso é um recurso muito da dança, a dança usa muito isso porque bailarino tem que dançar um pas de 
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deux, erguer a mulher aqui em cima e ficar 10 segundos aqui em cima, como que uma casaca prendendo o 
braço iria funcionar? Hoje em dia a gente tem opção de tecidos elásticos, hoje você pode fazer um figurino com 
tafetá com elastano, há 50 anos atrás não tinha elastano, esses mecanismos eram criados porque eles não 
tinham a tecnologia que nós temos hoje. 
 
Você já foi em algum museu de traje de cena ou de moda, lá fora? Você reparou se os trajes tinham taco? 
Já. Muito taco! Até porque as roupas rasgavam muito, o tecido era muito sensível, quase tudo de algodão, seda, 
são coisas que destroem muito rápido, só que uma roupa custava muito caro, então essa roupa tinha que durar 
anos, a não ser, Maria Antonieta e as grandes rainhas que não repetiam vestidos, mas a grande maioria dos 
seres mortais repetiam vestidos. Então você tinha que trabalhar sempre com essa coisa do taco. Esses 
mecanismos para suor que também são muito antigos, quando a gente fez a novela “Escrava mãe”, quando os 
figurinos da Tirelli chegaram, tinham coisas incríveis, tinham coisas da Maria Antonieta da Coppola! Foi muito 
legal para gente entender as construções, que é uma construção que aqui no Brasil a gente não tem quem tenha 
esses conhecimentos. Tem umas construções de vestidos que usam uma barbatana de metal (de seio a seio, 
horizontalmente), no século XVIII, é uma coisa dura, não é uma entretela, é uma barra de ferro curvada, que eles 
usam nos decotes, fora as barbatanas verticais que serviam para alinhar a cintura, essa era para deixar o busto 
rígido. Essa coisa de deixar um forrinho no braço por conta do suor, que é uma coisa muito de teatro, mas que 
vem historicamente do século XVIII, aquelas mulheres que usavam aqueles vestidos que ficavam transpirando. 
Aqui no teatro a gente usa absorvente, mas lá na Itália eles vendem isso, porque a Itália produz muito figurino de 
época, é uma meia lua que você abre, metade fica na manga e a outra metade fica para dentro, aí você encaixa 
na roupa, nem precisa dar pontos, só encaixar na roupa, acabou, você tira, lava, porque é de tecido. Tem 
mecanismos que são específicos de cada coisa, coisa que na dança não dá para usar, por exemplo.  
O processo de construção de figurino na Itália é um processo secular! A gente faz isso há alguns anos, então 
eles entendem da construção, vi muitas vezes o Alessandro (de Il Trovatore) sentado na máquina costurando e 
depois falava “é assim que tem que fazer” eu acho que isso é o certo! Por isso eu estudo tanto, quero entender 
todas as etapas, “não faz franzido porque vai ter um movimento que eu não gosto, vamos fazer pregueado 
porque eu acho que vai cair melhor”, você tem que ir pensando nessas adaptações que você só entende quando 
está na construção. 

 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Mesmo que a gente não queira, a gente tem que levar, porque a gente lida com seres humanos e eles reclamam, 
eles criticam. Quando a gente imagina a roupa, a gente imagina aquilo para um manequim magro, 38, a estética 
vem primeiro, ainda mais se for uma construção de época, você tem uma época a ser respeitada, uma coisa é 
quando você cria um figurino mais ilusório. O ator de teatro tem uma movimentação muito diferente do da ópera, 
a ópera é mais aqui (tórax e abdômen), porque o cantor dificilmente canta sentado, a não ser que a cena peça, 
normalmente eles cantam em pé, então a movimentação é mais rígida, mas tem por exemplo, uma cena de 
morte, a Carmen levou uma facada e cai dura, mas inicialmente você pensa em um cantor ereto, que já dá uma 
limitada, você vai para época, que também já dá uma limitada, a questão de movimento da época é muito 
complexa e acho que você vai se adaptando ao longo do processo. Quando você tem o casting de cantores, 
quando eu fazia ópera eu recebia primeiro o projeto, os croquis e aí depois vem uma lista com o casting, aí a 
gente fazia uma coisa que era normalmente eu quem fazia que era o “carômetro”, eu pegava o nomes de todos, 
ia no Google e descobria quem era, salvava uma fotinha e colocava na ficha de cada um. Normalmente as 
medidas vem da última casa de ópera onde eles cantam, você pede e eles te mandam, mas que vem em 
polegadas, todas as medidas possíveis menos em centímetros, muito raro eles usarem centímetros, geralmente 
é polegadas. Aí quando você pensa: essa roupa, nesse corpo, como é que a gente vai resolver isso? Eu me 
lembro de quando a gente fez Falstaff, por exemplo, o Gianluca Falaschi, criou umas coisas para o personagem 
principal, o Falstaff, ele usava uns casacões, umas peles, uma calça e camisa simples, porque o homem pesava 
no mínimo 150 quilos, o Ambrogio Maestri, é o cara que faz Falstaff em todos os lugares do mundo, então você 
tem que pensar “bom, vou usar para esse cara um tafetá com elastano”, porque o teatro te dá essa liberdade, 
você não está vendo de que tecido é a roupa, você está vendo que o tecido é azul, você tem que pensar no 
caimento do croqui, aí você vai adaptando, por exemplo, é uma cena que tem piratas e eu preciso que eles 
levantem a mão, que eles puxem as cordas, ah então vamos fazer o esquema de fazer a casaca dupla. Mas 
inicialmente, quando você cria época, você não pensa no movimento, é uma questão que para mim isso vem 
depois. 

 
E quando a cena necessita de algum recurso nas pernas, por exemplo, quando eles têm que agachar? 
Pela questão do joelho. 
Normalmente a calça é o que menos dá problema, pelo menos é o que eu menos tive problema, porque as 
calças de época são mais soltinhas, eles usavam as meias brancas, e usavam as calças por cima, mais curtas, é 
uma calça que quando você vai abaixar ela tem uma maleabilidade melhor, as calças de época do século XIV, 
quando a gente fez “Escrava mãe”, por exemplo, as calças também eram mais folgadinhas, de tecidos de lã e 
que não costuma dar muito problema. E o homem de ópera agacha de uma outra maneira, a ópera pede uma 
outra maneira, não é um bailarino, ele ajoelha elegantemente, ele não vai cair de joelhos, o cara não tem corpo 
para isso, ele não tem preparo físico para isso, diferente de um bailarino que sempre vai ser de stretch a calça 
dele, seja justa ou larga ela sempre tem que ser de um tecido com elastano. Na tv se tem cena de luta: são 10 
roupas iguais, tem etapa de sujeira, mas rasga também, não tem muito o que fazer, só que diferentemente do 
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que acontecia na época a gente não pode remendar uma calça, porque esteticamente não é bonito para 
televisão, a não ser que o personagem peça, mas o príncipe não vai usar uma calça remendada. A grande saída 
é sempre usar roupas com elastano. Para época em Tv eu uso muito veludo cotelê, com elastano, porque ele dá 
a cara de época, ele vai imprimir veludo, vai imprimir lã, vai imprimir aquilo que você precisa, aquela coisa mais 
rústica só que a gente tem a possibilidade de ter um que a gente tem elastano e você se safa aí, também rasga!  
Aí você pensa, essa ópera é inteira de andaime, não vai rolar, esse cara vai ter que subir escada, com essa 
calça não vai rolar, aí você desce lá no palco, olha o cenário, eu me lembro que em Carmen tivemos problema 
com a mobilidade. O Juan fez um piso de madeira que ficava em todos os atos, a base era essa, só que tinha 
uma distância entre uma madeira e outra e todas usavam salto, aqueles sapatinhos da capezio de salto, no 
primeiro ensaio já entrou o salto da Rinat, aí pediram que alguém do figurino descesse, aí eu fui. Aí o Ronaldo 
Zero falou: “assim não dá”, aí eu olhei para o piso, eu não tinha visto ainda porque não dava tempo, ai eu olhei e 
falei: “a gente já comprou sapato para o coro inteiro”, o problema era do cenário mas se tivesse tido esse tempo 
de conversa... Resultado, trocamos os sapatos das solistas por saltos mais grossos que não entravam no 
buraco, mas do coro não teve o que fazer, não tinha dinheiro para trocar os sapatos do coro inteiro, então 
falávamos: “gente, cuidado com o piso!” Então você tem que pensar em uma saída que vai resolver sua vida.  
 
Como você obtém as informações sobre os movimentos que serão feitos em cena antes de criar o 
figurino?  
Na hora da criação a gente não tem muita noção do que vai acontecer, quando você está na televisão, por 
exemplo, você recebe um texto do que vai acontecer, aí eu leio: ele vai andar a cavalo, então ele vai subir no 
cavalo, ok, ele vai descer do cavalo, ele vai cair do cavalo, ele vai cair assim, você sempre pensa na pior parte e 
na hora que ele levar o tiro ele vai cair para trás, então eu preciso que ele tenha movimento de braço, movimento 
de perna, você faz um cálculo. Na ópera você conhece um libreto que você lê que está pronto a vários anos, 
Fosca é assim mas você não sabe o que vai ser a encenação, aí você tem a conversa com o diretor, ele fala “eu 
quero uma encenação que tenha muito movimento” quando o cara fala “é cenário que se mexe” você sabe que 
vai ser bucha, então é um cara que quer movimento no palco, então vai ter gente caindo, rolando, os atores 
fazendo coisas mirabolantes. Quando você é convidado para fazer um projeto, você tem que pensar nisso, você 
recebe as diretrizes para construir, mais ou menos o que o diretor quer, e é a visão dele que prevalece e às 
vezes isso muda totalmente o nosso projeto. 
 
Durante o processo de criação, você procura saber sobre particularidades e restrições do ator, como 
alergias ou preferências? 
Elas chegam até você, já no primeiro encontro, o artista já vai dizer tudo o que ele não quer: “está muito pesado, 
eu tenho problema nas costas, no joelho, não uso isso”. Na tv os atores se repetem e você já conhecem muitos 
deles, eu já sabia: “o Leo Franco não usa isso, o fulano gosta assim”. Existe o ideal que você sonha e tem aquilo 
que acontece na prática.  

 
Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Sempre. Eu acho que não existe a construção sem estar no atelier. Você tem que estar lá, tem que estar junto. 
Eu tenho um alfaiate, seu Altamiro, o velho é maravilhoso, um gênio, ele veio da alfaiataria, só que figurino não é 
roupa, “seu Altamiro, eu entendo que a prega teria que ser aqui, mas eu preciso que essa prega seja aqui, 
porque essa prega não pode aparecer no vídeo quando ele virar”, ele: “sim, mais vai dá errado”. Hoje é mais fácil 
nossa relação, mas no começo era difícil porque ele tinha um jeito de construir dele, mas o figurino não é assim, 
não é feito só de reconstruções, tem muita criação. Aí eu falo, “mas aí o ator não vai se mexer, eu preciso que 
essa cava seja maior seu Altamiro, não dá, o ator vai levantar o braço com uma bandeira e dizer ‘independência 
ou morte’, então eu peço que o braço dele esteja aqui (com os braços ao alto), está pegando aqui”. Então tem 
que ter esse jogo, você sempre está em contato com o ator, com o cantor, ele não está, eu já tive questões de 
pegar o ator e levar ao atelier, normalmente as provas não são feitas no atelier, você leva o modelista até lá no 
dia da prova, quase tudo feito sob medida aí são pequenos ajustes aí o ator fala: “está me pegando, não está 
confortável”, você olha e visualmente está certo, a medida está batendo, o problema e que não tem uma fórmula 
para você detectar o problema, não vai funcionar eu vestir a roupa se eu tenho o corpo diferente do dele. É uma 
coisa muito intuitiva, você tem que pensar aonde é que está pegando, e às vezes eu sei, mas eu não sou 
modelista, eu entendo muito mais de criação, é claro que eu tento o máximo que eu posso saber sobre a 
construção física, mas eu não estudei isso, tem coisas que eu consigo resolver e tem coisas que eu não consigo. 
Aí eu falo, “então vamos entrar um pouquinho aqui nas costas e vamos ver se resolve”, aí eu alfineto, levo lá na 
modelista “olha, você acha que se a gente entrar isso aqui na cava resolve? Porque está pegando aqui na cava”, 
ela: “Jô, não vai resolver, talvez seja a entrecava da frente, diminuindo a frente as costas já soltam”, “tá bom, 
então vamos tentar isso, talvez resolva”. Aí provo de novo. Não existe sem você estar no atelier conversando e 
pensando junto. 

 
Você lembra de algum recurso especifico que você projetou para dar conforto à uma peça? 
Todo dia tem alguma coisa, nunca é igual, mulher principalmente, porque mulher hoje ela está menstruada, aí 

ela está inchada, e realmente incha. Eu tive uma atriz que na primeira prova ela disse assim “gente, eu vou 

emagrecer, é meu, quando eu entro nesse processo, é um quilo, dois quilos por semana”, aí a gente ia vestir o 

vestido na hora da cena e o vestido cabia uma mão dentro, e uns vestidos todos em alfaiataria em tafetá e não 

tinha mais da onde tirar nesse vestido. 
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Você acha que costuras abertas, peças sem forro e sobra de tecido ajudam nos ajustes? 
Tem que ser! Sobra de tecido, para gente que trabalha cenicamente tem que ter sobra de tecido, diferentemente 
de um processo televisivo que se não der para eu gravar hoje eu vou gravar amanhã, o ator não está bem então 
eu vou gravar amanhã, mas no teatro não é isso, você tem substituição, hoje o cantor tal não pode cantar, vai ter 
que entrar hoje, aí você descobre às 17h que na récita de 20h o cantor está sem voz, isso já aconteceu no 
TMSP. Tem que pegar a lista e achar quem canta, porque tem isso também, se o cara é tenor você não vai 
pegar um barítono para fazer o papel dele, uma porque ele não sabe, porque ele estudou o papel do barítono. Aí 
você vai procurar e acha um tenor que está próximo e pode vir, mas ele pesa 30 quilos a mais, e como que faz 
com o figurino? Se o figurino não tiver sobra você fica louco, na maioria das vezes você vai ter que partir para 
uma outra produção, a gente adapta a casaca e faz outra calça, porque a calça a gente produz mais rápido, a 
casaca não vai dar tempo de bordar outra. 

 
O fato da roupa não ter forro ajuda também? 
Aí depende do personagem, eu acho que se é um personagem principal tem que ter forro, porque eles tiram a 
casaca em cena e claro que você vai vendo durante o processo, você tem que ver uns ensaios para saber. 

 
Como eram as roupas da Tirelli? 
Era tudo com forro e tudo tinha sobra, sempre embutido porque daí você tem o tempo de mexer, você abre o 
forro, solta. A Maison Tirelli é a Maison Tirelli. Nesse livro da Tirelli você vê melhor, você vai fazer um casaco 
como esse, tem que ter forro, porque aqui embaixo aparece, o máximo que você pode fazer é deixar a manga 
sem, se o cara não vai se mexer e tal. Tinham corpetes inteiros com aquele barbatanado inglês, que são várias 
barbatanas, umas do lado da outra, cara, aquilo ali se você bater na cabeça de alguém aquilo machuca, porque 
é pesado, é duro, hoje em dia a gente usa com barbatana de plástico e até aquela de metal fina, mas as da Tirelli 
pesavam chumbo aquilo, era de metal. Eu gosto muito de usar a barbatana de aço, aquela que você compra de 
rolo e vai cortando, ela é mais flexível, eu uso nas extremidades a fita crepe para a barbatana não machucar. 
Normalmente você manda cortar em uma serralheria. Essa é boa porque ela tem a flexibilidade que a de plástico 
tem, porque ela vai e volta, que é uma coisa que a gente usa muito em balé, porque para montar o tutu prato 
você tem que montar a estrutura com a barbatana de metal. 

 
Você acha que tem a questão do conforto estético de quando o artista vai vestir uma roupa e ela está 
bem-acabada? 
Tem, total. A grande briga que a gente tem com os atores, tem ator que pega e joga a roupa no chão! Como 
assim, isso é um figurino, a gente teve amor em fazer isso, a gente tem um cuidado e é assim que você trata? 
Tem atores que o figurino para ele é sagrado! No processo de construção o ator Paulo Gorgulho criava junto 
comigo o personagem, perguntava o porquê de tudo que estava em seu figurino e isso é muito bacana, e o bom 
é que a TV te dá dinheiro para fazer isso. Lembro de uma novela medieval (Bela Ventura) que eu fiz e cada 
armadura de soldado custava 15 mil, a gente tinha dois modelistas, um para masculino e outro para o feminino, o 
seu Altamiro cuidava do masculino e o Paulinho do feminino, que também é genial. Então, é super engraçado 
como a questão da televisão muda muito, o figurino era muito bonito, mas para mim ele não funciona no vídeo, 
eles estouraram muito a luz, o figurino tinha que estar mais envelhecido mas a gente não teve esse feedback 
durante o processo, hoje em dia eu assistindo a novela e eu acho fake, só que isso você tem que dialogar com a 
luz, porque às vezes se você envelhece demais e a luz é muito escura, o figurino fica destruído! A luz é o que 
pode acabar ou salvar o nosso trabalho. A grande questão é essa, às vezes a gente não tem a interação com os 
outros departamentos, porque o tempo de produção é muito curto e aí você não tem tempo de ficar dialogando e 
só dá problema, e sem a luz o nosso trabalho não é nada. 

 
Você utiliza algum recurso especifico que auxilie a respiração do artista? 
Para ópera é muito ajuste né, então eu acho que a gente sempre tenta para o feminino fazer coisas que são 
ajustáveis, eu acho que para mim é importantíssimo isso, na tv eu também uso, que é a questão de sempre ser 
espartilhado, está muito apertado, solta um pouco, se você bota colchete é aquela medida e ponto, você bota no 
máximo uma casinha aqui, mas é mais complicado. Porque o espartilhado é assim aperta bem no peito, mas 
deixa a cintura um pouquinho mais frouxa, você tem esse mecanismo de regular por partes. Tem gente que tem 
o diafragma mais alto, homem é menos com isso, até porque o homem dificilmente usa uma coisa fechada, 
apertada, mas o homem tem muito problema de gravata, quando usa uma coisa muito no pescoço: “isso está me 
incomodando, não consigo cantar”, você dá uma afrouxadinha, você desce um pouco o corte. Tem uns que 
também não gostam de gola alta, reclamam. Tem muito do profissional também, tem atores que não ligam, mas 
também eles não cantam, só falam, gritam. E o cantar é muito complicado, se os caras desafinarem acabou a 
ópera! São sempre dois pesos e duas medidas, não pode ser só o que a gente quer e não pode ser só o que 
eles querem. Eu acho que a dificuldade maior em criar e executar um figurino é esse jogo de cede daqui e pega 
dali: “tá bom, eu deixo mais frouxo aqui, mas vamos usar aquele sapato que eu quero que vai ficar bonito?” 
 
Como é a escolha do tecido? Você leva em consideração aspectos de conforto ou escolhe pela estética 
do projeto? 
Eu acho que tudo depende da linguagem, eu acho que na TV a gente se preocupa mais com o tecido porque ele 
aparece, você tem o close, então eu não posso fazer um casaco de jersey, mas na ópera eu posso fazer um 
vestido grego de jersey que não tem problema, porque ele vai ter o mesmo caimento que a musseline. Na ópera 
a forma é mais importante, o corte é muito importante, o caimento é muito importante, então, você precisa ter um 
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vestido fluido porque a cantora tem uma  cena que ela desce uma escadaria, você pode fazer de liganete o 
vestido, lógico, a protagonista você nunca vai fazer de liganete, mas o coro você pode fazer. Tem sempre a coisa 
do 1, 2, 3 que a gente brinca: é 1 é 2 ou é 3? Ah é 3, então faz de qualquer coisa, quem está em primeiro plano 
sempre vai usar o que é mais caro, quem está em segundo plano vai usar o médio e quem está em terceiro 
plano vai usar o que der, o que sobrar do 1º e do 2º. E o público não tem esse olhar da técnica que nós temos, o 
grande público vai para apreciar o objeto artístico, ele não está olhando para isso. Tem muita coisa que a gente 
se preocupa com o figurino, mas gente, só eu estou vendo, relaxa, e se tiver dois, três figurinistas lá eles vão 
perceber, mas tem 1500 pessoas assistindo. Por exemplo, você falou de tecido, este vestido (o entrevistado 
mostra um vestido que está confeccionando) é feito com cetim vison, aquele que a gente faz cortina e tem três 
metros de largura. Esse é cetim charmousse, aquele de forro que é bem baratinho, mas esse (cetim vison) custa 
15 reais o metro e tem 3 metros de largura mas ele dá efeito e é bom justamente para fazer saias com muito 
franzido ou pregueado, isso para o coro funciona muito mas também é um tecido que se passar em uma coisa 
muito áspera, acabou o vestido, é para ficar em um manequim, então funciona, agora se fosse para ser usado 
em cena teria que ser um tafetá. Tem um truque: para dar um caimento legal no pregueado eu entretelei com 
entretela de malha do meio para cima, por isso tem esses alinhavos, porque o tecido é um pouquinho mais 
molinho. 
Outra coisa, trabalhar com tecido no Brasil é muito difícil, a gente não tem tecido, tecido de algodão a gente não 
tem, se você precisar fazer qualquer coisa com algodão você vai sofrer, porque a gente exporta tudo, então a 
gente trabalha praticamente com poliéster, o que tem de algodão é muito caro, os nossos projetos não suportam, 
financeiramente falando. O que te salva quando você vai fazer roupa de época é fazer o forro de algodão, pelo 
menos, para o cara respirar um pouquinho, porque tudo nosso é sintético, veludo é sintético. Você vai fazer uma 
ópera inteira e não vai usar veludo alemão em todo mundo, no máximo vai usar nos solistas. O veludo alemão 
não é de fibra natural mas ele é menos rígido, ele também é um pouco sintético, hoje em dia não existe mais 
veludo puro como existia no século XVIII, hoje em dia ele tem uma base de poliéster, essas imitações de veludo 
que a gente usa hoje em dia, são totalmente sintéticas tanto que você pega um veludo alemão, o veludo alemão 
cai muito melhor, você pega um veludo comum, ele é duro, mas também funciona super bem para casaca, aí é 
muito melhor usar o sintético do que o alemão, o alemão repuxa inteiro, ele marca costura, não pode usar ferro, 
não tem como entretelar.  
 
O que você entende por flexibilidade e por elasticidade no traje? Vê diferença? 
Sim, eu acho que elasticidade é uma coisa muito técnica, é uma coisa de construção, você vai trabalhar com 

tecido elástico, eu preciso que essa roupa tenha elasticidade, tem muito mais a ver com o material. Flexibilidade 

não, eu acho que você pode ir muito mais para uma questão de construção na modelagem por exemplo, eu 

preciso que ele tenha um pouco mais de flexibilidade aqui, mas eu não quero usar um tecido elástico, então 

vamos deixar um pouquinho mais largo, vamos deixar a calça mais frouxa e atrás a gente bota elástico ou uma 

tira para amarrar. Então você cria flexibilidade.  

Tem algum recurso que você utilizou para dar flexibilidade ou elasticidade à uma peça? 
Às vezes elástico, quando você coloca no cós da calça, isso é fundamental, até porque engorda, emagrece, o 

ator é gordo, o ator é pequeno, no figurino cênico isso é muito importante, isso também dá conforto porque 

assim, às vezes só a frente é importante, as costas não são e aí uma outra coisa que a gente usa em época é 

um recurso muito mais do século XIV que é a coisa de ter amarração, você faz uma calça e aqui atrás ela tem 

uma tira aqui e uma tira aqui que você amarra, frouxo, folgado. Tem um recurso muito interessante que você cria 

isso aqui, por exemplo, a atriz é muito pequena, então você ajusta dentro, aonde não vai ficar feio, você remenda 

se precisar e depois fecha o outro vestido de cima e está lindo. Embaixo pode ter qualquer coisa, um trapo que 

você faz na coxia, voce bota um elástico, aí você fecha o zíper e tem uma capinha que esconde o zíper e está 

lindo! 

Você acha possível conciliar a estética com o conforto? 
Sim, eu acho que você tem essa opção, porque hoje a gente tem tecnologia para isso, a roupa que a gente faz 
hoje, essas reproduções de época que a gente faz hoje não são feitas como as que a gente fez no século XVIII, 
a gente tem um outro tipo de mecanismo, então a gente pode contribuir com isso, você pode fazer o corpete com 
tafetá com elastano, visualmente vai ficar a mesma coisa, não vai mudar e ela vai ter mais conforto, você pode 
botar o ajuste, aperta mais agora, aperta menos agora, então você tem tecnologia para isso. Bom eu vou utilizar 
quais recursos para deixar isso mais confortável? Um porque ele precisa cantar e é muito difícil segurar uma 
ópera inteira na voz, eles sofrem muito, eles transpiram muito, então como eu vou fazer para ajudar? Eu me 
lembro que no Il Trovatore, a gente fez uma capa que o Manrico (Stuart Neill) usava, o figurinista Alessandro, 
criou um desenho e eu passei dias pregando o aviamento todo à mão em uma capa gigante, no final, a capa 
pesava 300 quilos, o coitado era enorme e ainda usava um gibão de couro, ele não conseguia se mexer e o 
diretor derrubou “não vai usar isso mais não”. Uma semana de trabalho jogado fora. O cantor não quis comprar a 
briga pelo conforto estético, era muito difícil realmente porque ele era bem gordinho, eu concordo que era um 
peso a mais para ele, visualmente funcionava, a capa era linda! Então é aí que você tem que ter um bom projeto, 
um bom discurso, quando você cria, você tem que pensar no porquê de tudo, porque alguém vai te questionar.  
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Sobre o traje da Carmen utilizado pela cantora Rinat Shaham (no papel de Carmen), o que era aquela 
almofadinha no corset? 
O corset foi feito pela Madame Sher, todos eram dela. Na verdade esse espartilhado na frente não é para 
ajustes, isso aqui (ganchos de metal) era só para fechar, o ajuste era todo feito atrás, um dia a Sher foi lá só para 
ensinar a gente a fazer esse ajuste, que é pelo meio, porque o meio é a cintura, aonde mais precisa ser ajustado, 
por isso é aqui que você puxa mais e depois de dada a laçada você enfia para dentro. As pessoas costumam dar 
a laçada em cima ou embaixo, o que dificulta bastante porque se amarra embaixo e a pessoa pede para soltar 
no peito você tem que abrir tudo e começar de novo, com a amarração no meio não, é muito mais rápido. Essa 
almofadinha era para empurrar o peito dela para cima, a Carmen é uma puta né, o peito dela tinha que gritar. 
Esse traje de luces é maravilhoso! CM 01, fui eu que fiz a primeira prova dele, era do Escamillo, mas quem 
usava essa roupa eram o Rodrigo Esteves e o David Marcondes, essa emenda da calça nas costas era para 
caber nos dois, o David era grande e o Rodrigo era mirradinho. Esse colchete e o zíper reforçado foi a gente que 
colocou. Essa aba de tecido (na região da genitália) é para fechar no Esteves que era muito menor, segurava por 
aí, para calça ficar mais firme, na verdade essa peça já veio na roupa, a gente só mudou de lugar. 
 
Você se lembra se foi pedido algo especifico para a Madame Sher sobre a confecção dos corpetes? 
A construção era a mesma, mas a única coisa que eu me lembro de muito específico, ela recebeu esses croquis 
da Cristina, então cada personagem já tinha uma forma. Do coro tinha diferenças também, tinha com alça, sem 
alça, só embaixo do busto. Então tudo já foi para ela meio que pedido, aí a gente pensou para cada uma porque 
o coro também usava, então era: “para fulana é melhor colocar embaixo do busto para dar uma levantada, ou 
fulana já tem muito busto, bota só embaixo”, o coro é sempre muito genérico: “fulana é muito gordinha, deixa 
sem, coloca só faixa”. O bom era que a Cristina mandava os croquis antes de chegar, para gente já começar, 
fazer a campionatura de tecido (processo de fazer as listas de tecidos que vão ser usados, metragem), o que 
tem, antes dela chegar. Se não me engano essa reunião com a Sher já tinha sido feita. 
 
Você se lembra do traje das bailarinas de “Carmen”? Elas usavam casaquinho ou xale? (CM 08) 
Isso era uma diferença de ato. Essa foto (com o casaquinho e sem o corpete) é o ato que elas dançavam, tinha o 
balé, que era o começo do segundo ato, a taberna do Lillas Pastia, aquela outra se não me engano no quarto 
ato, quando elas estão na praça (corpete e sem o casaquinho). De corpete seria até melhor dançar do que de 
casaco era muito mais por uma questão visual, na praça elas não estavam vestidas de gala, elas estavam numa 
praça, o segundo ato é a grande festa, é o ápice da ópera, quando elas estão com o casaquinho.  As bailarinas 
estavam em todos os atos, então cada ato tinha que ter uma diferenciação para não estarem com a mesma 
roupa, fazer diferenciação sem trocar muita roupa, elas mantinham a mesma saia, a mesma blusinha, e iam 
mudando coisas, entre xale, corpete e casaquinho. No primeiro ato elas estão saindo do trabalho (tudo mais 
simples), no segundo ato é a histeria, são quando elas fazem a coisa do Lillas Pastia, o terceiro ato era o 
contrabandier, que é quando elas fogem para as montanhas e o quarto ato era a grande tourada. Cada ato era 
uma coisa muito específica, então tinha que ter essas diferenciações de figurino porque se não, ia ficar pobre e a 
gente não tinha dinheiro para fazer a ópera. 
Era muita roupa! Essa ópera foi a ópera que a gente quase ficou maluco, das óperas que eu fiz foi a maior, não 
me lembro da quantidade de figurino mais era imenso! Eu acho que de peças a gente deve ter construído pelo 
menos umas 1500 peças a 2000, era muita roupa. A gente reaproveitou muita coisa, o primeiro ato foi 
basicamente reaproveitando peças do acervo do TMSP, que é o das roupas brancas, aquilo tudo é anágua, “ah 
pega essa que está feia e vamos botar mais um babado, essa que está menos feia deixa assim, essa encurta 
etc.”  
 
Você se lembra se a figurinista tinha um olhar para a ergonomia e para os movimentos dos artistas? 
A Cristina Aceti era muito focada em tudo, tudo era muito bem pensado, até porque muita coisa era feita em 
escala: 50 calças, 50 casacos. Algumas coisas muito especificas como os guardas que foram feitos sob medida, 
mas tinha coisa que era feita em grade “duas calças tamanho P, duas calças tamanho M” e bota amarração 
atrás. Para os solistas sempre é um outro olhar, então tinham as provas de figurino, como era uma ópera muito 
grande os cantores ficaram mais tempo com a gente, ensaiando e tal, então a gente tinha mais acesso a eles. Eu 
acompanhei quase todas as provas porque eu ficava no teatro e a Emilia (Reily) na central. 
 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia dos trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Eu acho que o masculino é muito mais difícil do que o feminino, quando a gente pensa em conforto e flexibilidade 
eu acho que o masculino é sempre mais problemático, entra na alfaiataria, casaca é muito problemática, e a 
mulher a gente tem muito mais recurso, você tem o espartilhamento, você tem a coisa do lúpulo onde você fecha 
dentro e fecha fora, você tem mais mecanismos, o masculino você não tem muito para onde correr. Na época as 
ações são muito masculinas, a luta, a briga no balé o levantar a mulher. Então você tem que pensar muito mais 
para eles. E a busca de tecidos para o homem é muito mais difícil, e no Brasil a gente tem muito a questão da 
mão de obra, é muito difícil achar quem faça época, o Brasil é um país que produz moda em larga escala, mas é 
um país aonde não existe um curso de aperfeiçoamento, a gente tem que ir para Itália fazer. A gente não tem 
estrutura, a gente trabalha em um teatro que a gente não tem uma equipe fixa, não temos o maquinário ideal, 
uma das coisas que dificulta muito a construção é uma questão de estrutura. Você tem que ter bordadeiras, no 
TMSP eu não me lembro de fazer coisas bordadas, geralmente cola em cima, e o bordado é linguagem, não é 
adereçamento. 
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Eu acho que para criação de figurino o principal é o tempo, ele é nosso inimigo, nosso amigo, ele é tudo. No 
Brasil a gente não tem essa cultura de dar o tempo, até porque para criar esses mecanismos você tem que 
pensar, planejar, você tem que fazer três provas de figurino, o que é normal em vários lugares do mundo, você 
prova o protótipo primeiro, você prova a peça em andamento e depois a peça fechada. A construção do figurino 
é uma arte a parte, é um processo artístico, não é só um processo técnico. A construção do figurino é uma 
linguagem artística, como é da luz, como é o cenário, está atrelado, lógico, neste período a finalidade técnica, 
tem a técnica de costura, a técnica de bordado, a técnica de tingimento, de envelhecimento mas a gente não 
pode esquecer que é uma linguagem artística e que ali tem signos que são importante para a cena, que são 
importantes para o projeto do figurinista que está dizendo alguma coisa, são as coisas que não são respeitadas, 
em nenhum dos meios que a gente trabalha, nem em opera, nem no teatro nem na TV. Você aprende, na minha 
visão, aqui no Brasil a trabalhar com o que dá, que foi o que a gente sempre sofreu com todos os figurinistas 
italianos que vieram para cá, já vi eles gritando, batendo na mesa, a coisa mais normal era um “piti”: “não é 
assim que faz!!”, “mas é assim que dá para fazer”. Então nisso a gente precisa amadurecer muito, a gente 
precisa criar espaços, a gente precisa criar lugares, a cultura de respeitar o tempo de um processo artístico, as 
provas. Eu já cheguei a fazer prova de figurino de 50 pessoas em um dia! O que você olha em uma prova de 
figurino dessa? Nada! Você marca a barra e olhe lá. E com tempo a gente trataria o coro também com o mesmo 
cuidado, os atores, é fundamental, é obvio que tem a coisa que você gasta mais tempo com quem aparece mais, 
porque a gente nunca vai ter um ano para criar um projeto. Porque para ter conforto, você tem que ver, marcar, 
ajustar, entender onde está o problema, você acha que no coro a gente faz isso? Não faz, porque você prova 
todo o coro em um dia, uma prova, duas no máximo, normalmente a segunda prova é no ante piano. Isso 
influencia muito na questão do conforto, porque você não tem tempo de avaliar o que dá para ser feito, o que eu 
posso mudar o que eu não posso. Você não tem tempo aqui de estudar o material que você vai usar direito. Eu 
sempre falo “quando você está criando, você é tão artista quando o cantor, quanto todo mundo, então você não 
quer fazer de qualquer jeito. Assim, você vai pensando nos tempos de processo que você quer, para um figurino 
eu consigo ter mais tempo, para outro eu não consigo, então se eu não consigo ter para todos, quais para mim 
são mais importantes? E aí você vai achando recursos, não dá para bordar inteiro à mão, mas eu consigo achar 
aviamentos bonitos, esse bordadinho que se eu encaixar vários fica legal, daí você prega tudo na máquina ou só 
alinhava à mão. 
 
Cola jamais? 
Cola! Se precisar de cola não tem problema nenhum, são coisas que a gente vai se desprendendo no meio do 
caminho, tem o que dá para usar cola e tem o que não dá. É tudo uma questão de avaliação, e quando você tem 
esse tempo você avalia tudo. Tal personagem eu foco nisso, tal personagem eu foco naquilo. É um tempo que 
você não está perdendo, você vai ganhar, inclusive financeiramente, é o tempo que você vai ter para pesquisar 
melhor, para achar o tecido mais barato, e correr para cortar no viés, daí você pode comprar mais e pode cortar 
no viés, no viés é mais confortável do que cortar ele no fio, o caimento é outro, se o caimento tá bom, 
automaticamente o conforto muda. Você pode ver, uma roupa quando vai dar errado, você sabe que vai dar 
errado. Tem roupa que você pega e fala, eu vou provar, mas não vai dar certo, ainda mais quando você conhece 
para quem você está fazendo. Para o coro, a gente já conhece o coro, a gente pegava uma roupa e falava 
assim... cara essa roupa não vai entrar nele, está pequena aqui, ele tem um tronco grande, quando você trabalha 
com cantores que você já conhece: “eu já sei, ele tem um ombro maior que o outro, se eu cortar exatamente 
assim não vai dar certo, então vamos dar uma pencezinha aqui, vamos construir mais assim, o ator tem uma 
perna menor que a outra, voce coloca o cinto e ele dá uma caidinha para o lado, então vamos criar uma alcinha 
que prenda o cinto assim”. Tudo você vai pensando e vai criando né, porque o conforto não está só na roupa, 
está em tudo o que ele veste, está no anel que tem que estar confortável, que se o anel ficar sambando ele se 
sente desconfortável, e se ele se sente desconfortável com alguma coisa ele vai botar defeito em tudo. Essa 
questão de conforto tem que estar atrelada ao tempo, provas de figurinos mais demoradas, onde você entende 
os processos: “cara não dá, com essa cava não vai dar, vamos mudar a cava? Espera aí, fica aí”, já pega a 
tesoura, muda a cava no corpo mesmo, “e agora? O que você acha”, “ah, agora tá ótimo”. É um processo 
tecnológico, tecnologia não é um computador, computador é uma tecnologia digital, mas um livro é tecnológico, 
ele já foi feito de madeira prensado no papel, inventaram uma tecnologia para que hoje ele seja assim, para que 
tenha cor. O tecido é tecnologia, elastano é uma coisa de 50 anos atrás, talvez até menos, stretch não existia, 
isso veio graças às roupas esportivas que trouxeram isso, isso foi para todos os lugares, hoje em dia você 
encontra tafetá com elastano que para gente é uma salvação, é um tecido que você imprime época, que se 
usava na época e que você consegue conforto, você consegue ter elasticidade, não muda nada do tafetá que 
não tem elastano, tem até aquele barulhinho de plástico.  
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Entrevista concedida pela modelista Judite Lima 
Data: 26/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como modelista? 
Ih minha filha, há muitos anos! Risos... Mais de 30 anos. Eu trabalhei na TV Bandeirantes por oito anos e nove 
meses, foi onde eu comecei, na época da novela Todo poderoso, Cara a cara, todas essas novelas, aí depois 
terminaram as novelas e eu fiquei mais uma época e eu já conhecia o pessoal de teatro, aí já comecei a fazer 
peça de teatro, aí pedi para sair de lá, depois saí e fiquei trabalhando só com teatro, aí depois veio ópera, eu fui 
para Manaus cinco anos seguidos fazer ópera, todo ano eu ia para lá para o festival de ópera. Eu ia com a Flávia 
Furtado, sabe a Flávia, filha do maestro Malheiros? Ela sempre fica com o pessoal no palco, eu não sei te dizer 
ao certo qual a função dela, eu sei que ela está sempre no palco. 

 
E como foi essa experiência em Manaus? 
Foi ótima! Eu adorei, adoro, só não vou sempre porque tem ficado mais fraco, menos dinheiro, então não fui 
mais, mas eu adoro, eu gosto muito, sinto até falta. É gostoso, trabalhar em outro lugar, conhecer outros 
figurinistas. Eu não me lembro o nome da ópera que eu fiz lá que foi um figurinista de fora também, o Pedro 
Moreno, até a Flávia vivia aqui com o seu Pedro Moreno antes da gente ir para Manaus, ele é espanhol, acho 
que sim, um senhorzinho amável sabe. E com cada um a gente aprende alguma coisa diferente e a gente vai 
somando os conhecimentos, as coisas sabe? É pena que não dá tempo, daqui a pouco é hora de a gente morrer 
e acabou (risos)... quando a gente vai aprendendo mais, adquirindo mais experiência já chega a hora de ficar 
mais esquecida (risos)... 
 
Você fez algum curso para ser contra-mestre? 
Olha, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, é que eu sou do estado da Paraíba, aí eu morei em Recife, 
eu nasci mesmo em um sitio lá na Paraíba, aí eu fui para Caruaru quando eu estudei naquela época e fazia 
ginásio e tinha curso de, eles chamavam de aula de artes, que era fazer crochê, ou costura, ou bordado, mas eu 
quis ir para costura porque eu já tinha aprendido com minha prima algumas coisas, aí trabalhei com um alfaiate, 
assim, trabalhei não, estudei no ginásio, aí eu me interessei e aprendi a cortar calça, camisa, tudo com esse 
alfaiate. Eu tinha o quê naquela época, acho que uns 18 anos mais ou menos, porque não começava tão cedo, 
aí na turma de 40 alunos ou mais ele disse que eu era a única que aprendi. Sabe quando você gosta? Eu 
gostava. Aí eu trabalhava particular lá em Caruaru, depois fui para o Recife e continuei trabalhando particular. Aí 
quando eu cheguei aqui em São Paulo foi que o marido dessa senhora, que trabalhava na firme do meu irmão, aí 
meu irmão conversando lá falou que eu tinha chegado, disse que a irmã dele costurava e tal, aí essa senhora 
mandou umas calças para eu fazer barra. Eu fiz e ela gostou, aí pediu para o meu irmão me levar na casa dela 
pois queria me conhecer, aí eu fui lá, e ela falou: “você não tem vontade de trabalhar em televisão não?”, aí eu 
falei: “se surgir possibilidade até...”, foi aí então que ela me levou para conhecer a TV Bandeirantes e eu fiquei 
trabalhando, trabalhei oito anos e pouco lá, aí saí porque já conhecia o pessoal de teatro, já tinha serviço de 
teatro. Sabe porquê? Terminou a novela e mandaram embora todas as costureiras, eu fiquei lá e eu mesma 
cortava, eu mesma costurava e não ia passar daquilo, ia ficar só naquilo lá até aposentar, aí falei não, não quero, 
não quero, já conhecia o pessoal de teatro, já pegava serviço, e comecei a fazer teatro da vida, comercial, essas 
coisas, pronto, porque aí a gente vai pegando conhecimento e passa para outro e vai passando, eu conheço um 
monte de figurinistas aqui em São Paulo, difícil os que eu não conheço. Aí eu fui parar na ópera. 

 
Como foi exatamente que você começou a trabalhar com ópera?  
Quem me convidou a primeira vez para ir para Manaus foi o Caetano Vilella, aí falou para o Cris Aisner, “será 
que a Judith não ia?” Por que eu fui provar uma roupa de ópera lá em Campos de Jordão com o Cris e ele falou 
“será que convidando a Ju ela vem para Manaus?”, aí o Cris perguntou “olha, o Caetano perguntou se você não 
quer ir para Manaus?”, aí eu disse “Claro Cris! Eu quero, sou louca para conhecer!”, aí pronto, aí fui.  O pessoal 
aqui ficou doido né, os figurinistas disseram que não acreditaram, ficar um mês, dois fora de São Paulo! Isso é 
um absurdo! (risos...). Aí Renato Theobaldo falou “Imagina! Isso é um absurdo! Não acredito que a Ju vai”, e fui... 
(risos...) e fiquei 5 anos seguidos indo todo ano, todo ano. Eu gostava muito, é diferente né, conhecer pessoas 
diferentes, trabalhar com pessoas diferentes, aprender mais um pouco, ter outras experiências né.  
 
E como foi lá em Manaus? Quem foi com você? 
Fui com a Flávia Furtado, era a mulher do maestro na época, aí foi de figurinista o Olinto Malaquias e o Cris 
Aisner como cenógrafo, as costureiras eram de lá. Teve duas vezes que fui e levei, uma vez eu levei a Rita, uma 
amiga minha que é uma assistente, depois levei a Leci, essa senhora que entrou aqui também já foi duas vezes. 

 
São pessoas que sempre estão com você? 
A Leci sempre trabalha por conta dela, agora ela veio morar vizinha e quando ela está sem serviço ela me ajuda, 
quando ela tem serviço ela vai fazendo os dela. E assim vai. 
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Quais tipos de trajes você já modelou: dança, teatro, ópera, performance, circo? 
Já fiz de tudo. Já fiz roupa de circo, lembra aquele rapaz que morreu afogado? O Domingos? Eu já fiz figurino 
para ele, uma vez foi a Inês Sacai, a Telumi Hellen, já fiz muito figurino para a Telumi. Um figurino deles parece 
que foi com a Telumi, depois teve com a Inês Sacai. E companhia de dança já fiz também, faço ainda de vez em 
quando para a companhia de dança de São Paulo, já fiz também para o Balé da Cidade, Balé Estágio também já 
fiz a muitos anos, mas tem muito tempo que não faço. 

 
Você acha diferente modelar para dança? 
Totalmente. Eu acho dança mais trabalhosa, muito trabalhosa. Tem que funcionar, é difícil, é muito difícil. Você 
aperta, você aperta e ainda é pouco e aquela coisa vai virando um nada sabe. Porque para eles quanto mais 
justa a roupa, melhor, mas é complicado. É porque o cavalo, porque a manga, muito complicado. Eu lembro que 
a gente fez lá na Companhia de Dança um figurino que foi um francês que desenhou e uma francesa assistente 
dele que ficou com a gente, Romeu e Julieta, foi um figurino bem trabalhoso, mas bonito, fiz o figurino todo lá na 
Companhia. Roupa de época eu acho bacana, eu acho linda, muito bonita, é uma roupa linda e eu gostaria de 
me aprofundar mais, saber mais, porque se usa pouco né. Quando vem lá de fora, aquele figurino que veio de 
fora, Thais do Theatro Municipal de São Paulo em 2016, ah eu achei lindo, lindo! Eu fiquei apaixonada, um 
encanto! Nunca vi figurino tão bonito na minha vida. Veio da Itália, fui lá e eles estavam provando, fiquei 
babando. 

 
Como é modelar um traje de ópera?  
As golas são diferentes, as mangas também. Tem umas que a gente faz modelagem, repete, muda alguma 
coisa, não é tão fácil, é bem complicado porque a gente não é acostumada a trabalhar com ópera, faz uma vez 
ou outra, se eu fizesse sempre né. Depende muita da época que se passa a ópera, cada época é diferente da 
outra, tem ópera contemporânea e tem ópera de época, aí muda totalmente. É difícil, mas é gostoso. 

 
Você lembra de quantos trabalhos já fez para o Theatro Municipal de São Paulo?  
Bom, lembro de alguns: O morcego, Eugene Onegin do Lorenzo Merlino, Ariadne em Naxos do Marcelo 
Marques, já fiz tantas óperas nesse Municipal que nem lembro (risos). Eu lembro de uma a muitos anos atrás 
com a Leda (Cenis). Em Carmen, teve essa ópera a muitos anos atrás, não lembro que ano foi. Ah eu me lembro 
também de um trabalho que eu fiz com a Simona, a italiana, em Aida.  
 
Você fez inclusive a Carmen de 2014 né? Foi quando nos conhecemos. 
Fiz, ah é! Mais uma Carmen né? Já fiz também, foi até a Rô, sempre esqueço o nome da Rô, uma ópera 
chamada Chapéu de Palha foi tão bonita aquela ópera, linda aquela ópera! Não me lembro de quantas peças eu 
fiz, mas acho que foram poucas, porque eles sempre mandavam os solistas para eu fazer.  

 
Para você quais são as principais diferenças entre a modelagem de trajes cênicos históricos comparados 
à trajes de cena contemporâneos? 
Eu costumo fazer sempre trajes de época para a ópera, não me lembro de ter feito traje contemporâneo para a 
ópera. Por exemplo, não me lembro de ter visto ou feito uma ópera dos anos 50, será?  

 
Me lembro de um traje de Um Homem Só (Theatro Municipal de São Paulo, 2015) que lembra os anos 50, 
um traje com nesgas, foi você quem fez né? 
Sim! Essa saia eu cortei cada nesga com um meio círculo, o vestido também, para ficar bem cheia, com bastante 
roda. A gente pergunta né, se é para ser um meio godê, se é só tipo lenço. Porque é bonita, mas dá volume, 
então tem gente que não gosta né. Às vezes não depende só da época, mas sim do gosto do figurinista, eu não 
posso fazer do meu jeito só porque eu acho bonito, aí tem uns que falam assim: “quero bem farto”, aí quando 
fala farto a gente joga tecido (Risos...). 

 
Tem essa diferença dos trajes históricos que tem esses “truquezinhos” né? 
Tem, tem muito truque sim. Tem manga, quando pode ser ombreirinha, quando pode ser só em viés, tem muita 
coisa, às vezes umas têm que ficar mais estruturadas, mais retas, mais caídas, depende muito da época. Você 
vê que tem época que às vezes o figurinista faz, aí ele quer o ombro da peça abaixo um pouquinho do ombro, 
abaixo do ossinho, sabe, virando para o braço? Eu acho estranho sair fora do lugar, mas é assim né, dá 
impressão que ficou grande no ombro, mas é a época né, aí tem que obedecer. 
 
Você usa técnicas especiais para modelagem de trajes cênicos? 
Não, a diferença é que dependendo do modelo a gente tem que fazer um molde, eu ainda sou da época de 
molde, faz um molde para passar para o tecido, mas eu aprendi com o alfaiate a riscar direto no tecido, é mais 
prático né, eu não vou ficar perdendo tempo de riscar primeiro no papel, mas tem tecido e tem modelo que não 
dá para fazer, porque tem modelos que você faz mas você tem que transferir, às vezes com um aumento, uma 
margem a mais que não dá para você tirar direto, porque depende do corte. Geralmente essas peças que têm 
que fazer no papel são as roupas mais difíceis, aí você tem que fazer um molde no papel para transferir para o 
tecido, porque tem aumento, tem que tirar diferença de pence, essas coisas, e as coisas mais modernas não, 
você já risca direto no tecido. Por exemplo esse daqui que é do musical da Hebe Camargo, eu posso cortar a 
saia godê direto no tecido, mas a parte de cima, a blusinha já não dá para cortar direto porque ela é toda 
franzida, aí eu já tenho que fazer um moldezinho.  
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Qual método de traçado do molde você utiliza? 
Eu aprendi um quando eu trabalhei com esse alfaiate, ele já riscava as calças tudo direto no tecido, e eu adorei. 
Ele traçava uma por uma no tecido. Quando eu fiz curso no Senai, a gente fazia molde, é bom porque eu aprendi 
a trabalhar com molde, mas tem roupas que nem precisam, mas outras você é obrigada a fazer porque não tem 
como.  

 
Você usa algum molde básico pronto como Vogue ou você traça as linhas do começo? 
Não, eu traço desde o começo, como eu aprendi. Por exemplo, esse aqui se eu for fazer eu traço no papel, aí 
subo esse risco, aí depois eu tenho que transferir para colocar o aumento de tecido, não dá para fazer direto.  
 
Existe algum “truque” específico na modelagem de trajes para cantores de ópera? 
Bom, no pescoço sempre tem que descer um pouco, porque para cantor nada pode apertar no pescoço deles. 
Tem que ser sempre mais baixo, mais larguinho. Agora, tem cantores que gostam que a roupa seja justa, já tem 
outros que não gostam. Tem uns que gostam quando sentem a pressão na barriga, outros não gostam, gostam 
que fique folgadinho, mais confortável. É de pessoa para a pessoa. Eu deixo umas margens de costura, aí no dia 
da prova de figurino a gente descobre se ele gosta mais largo ou apertado, porque aí a gente chega na hora da 
prova e ele fala “ah não gosto disso aqui”, aí você tem que mexer, tem que aumentar. Vou com a peça a ponto 
de prova, a manga e talvez a gola alinhavada, nada totalmente pronto porque se for mexer aí fica mais 
trabalhoso, faço uma costura emendando as partes, mas uma costura com ponto largo para ficar mais fácil se 
precisar aumentar ou diminuir e deixar sempre tecido para segurança. Geralmente eles têm tórax largo, porque 
eles cantam, eles incham. 
Agora roupa que eu não gosto de fazer, mas eu faço é roupa de festa. Eu acho tão chato, mas acho tão chato. E 
de noiva?! Ainda ontem eu entreguei um de noiva, porque às vezes é uma amiga quem pede, mas olha que 
coisa enjoada é vestido de noiva, vestido de festa, e são todos parecidos né, é bem diferente do que a gente 
está acostumada a fazer. Eu gosto muito de trabalhar com costura, mas o que eu gosto mesmo é figurino, é uma 
linguagem bem diferente, você faz sempre alguma coisa diferente, nada é igual, tem essa vantagem, mesmo que 
seja, por exemplo, a Carmen, mas cada figurinista vê diferente e faz diferente.  

 
Geralmente quem tira as medidas dos atores é você? Isso ajudou no processo de modelagem?  
Sim, sou eu. Ajuda né, eu sei onde e como tirei, é diferente de uma medida tirada por outra pessoa... onde você 
colocou a fita? Mas faço também modelagem com medidas tiradas por outra pessoa. Tem gente que eu não vou 
nem tirar medida, o Fabio Namatame mesmo é um, a Eliana, que trabalha com ele é quem sempre tira, aí eu fiz 
agora Cantando na Chuva, aí eles trouxeram. Agora da Escola Celia Helena que eu faço a muitos anos, todo ano 
eu faço, escola de teatro, aí cada ano é uma pessoa que tira, mas tem dado certo.  
 
Você utiliza alguma técnica específica na tomada de medidas?          
Medida normal, com fita métrica. Assim, você tira todas as medidas, eu gosto de tirar o máximo de medidas que 
posso, aí dá mais certo. Antes quando eu aprendi com esse alfaiate eu tirava assim, a pessoa sentava na 
cadeira aí eu tirava a altura que estava a calça da pessoa até encostar no banco. Quando você vai riscar a calça 
você coloca essa altura na parte da frente, coloca a linha do quadril e a medida dividida por quatro, aumento três 
centímetros para voltinha do gancho, ai depois quando é para tirar a parte das costas, ai eu pego a metade do 
quadril e divido por seis para dar o gancho de trás (a volta), aí a parte de cima do gancho eu subo uns três de 
diferença da frente.  

 
Como você calcula a taxa de folga, ou margem de conforto no momento da modelagem? 
Eu deixo geralmente uns quatro centímetros a mais da medida da pessoa, no total. E deixo também tecido para 
dentro da costura porque se acontecer alguma coisa e quiser mais folgadinho você tem tecido, nunca é demais 
deixar tecido. No Senai em lembro que ensinava a medida da cava mas como eu sempre quero uma coisa mais 
prática, eu meço do seu ossinho do ombro até o fim da sua axila, se a pessoa é uma pessoa normal como você, 
eu sempre ponho 17/18 centímetros, aí você pega as costas, porque você sabe que as costas você aumenta um 
pouco para cima para dar aquela caidinha para frente, entre  dois e dois centímetros e meio. Para você achar a 
cabeça da manga você dobra os moldes e vê quanto dá e essa é a cabeça da manga. Tem também uns truques 
que você aprende, por exemplo: se você tirar a medida da metade do ombro a ombro, do ossinho da nuca até o 
ossinho do ombro, essa medida dá a mesma da altura da cava. Eu não me lembro mais como se achava essa 
medida porque meu corte não tem nome, porque eu aprendi com a minha prima lá no interior, aprendi no colégio 
onde eu estudei no ginásio, aprendi no Senai aqui e ainda aprendi com o alfaiate. Então eu saí usando o que eu 
acho mais prático para mim. O que funcionou para mim eu fiquei, aí se tornou mais prático, mas quando a gente 
vai aprender mesmo é bom saber umas técnicas diferentes, uns macetes. Como você é nova, e está começando 
não faz tanto tempo você vai descobrir muita coisa, e você vai unir o que funciona melhor, o que te serve, não 
ficar perdendo tempo às vezes com uma coisa, é muito bom saber mas você vai sempre querer o mais prático 
por causa do tempo, porque a gente não tem tempo minha filha! Gostaria de ter tempo para gente fazer uma 
coisa bem-feita, sabe? Mas não vai ter tempo, tudo é nas pressas. É complicado né.  
 
Quando um traje é provado pela primeira vez, ele demanda ajustes? Quais são os principais ajustes? 
Às vezes é a cintura, às vezes é o comprimento, largura de ombro, às vezes ficou mais largo um pouquinho, 
sempre tem um ajustezinho na cava, às vezes no busto. Cintura é onde tem mais ajuste.  
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O traje é provado levando em conta os movimentos do ator ou do cantor em cena? 
Sim, sim. Você tem que saber os movimentos, se ele faz muitos movimentos, porque tem manga que ela está 
boa, mas para o movimento está prendendo, você tem que colocar taco ou uns pedem para deixar aberto aqui 
embaixo do braço, porque depende muito do movimento. Às vezes para ele ficar vestido assim está lindo mas 
quando ele se movimenta não é bom, aí tem que sempre mexer alguma coisa, e cava grande é ruim porque não 
dá movimento, ele trava, é igual fundo de calça grande, aí não abre a perna, porque prende aqui, você tem que 
estar com o cavalo bem justinho no entrepernas. 

 
Depois do protótipo aprovado, quando começam os cortes para cada ator, você costuma fazer as 
ampliações (graduações) em lote ou você faz uma modelagem para cada pessoa levando em conta as 
características de cada corpo? 
Cada pessoa é um molde. Graduar para figurino não dá certo, porque eles não têm uma medida padrão, é tudo 
diferente, eles até podem ter umas medidas parecidas mais é diferente, às vezes um tórax é maior e o quadril 
menor, o outro o contrário, a medida pode ser muito parecida, mas o ombro é pequeno, aí não dá certo. Se for 
uma medida que a gente vê que a diferença é um centímetro ou dois, aí posso até usar o mesmo molde, mas 
geralmente traço de novo, se não vai ter problema 

 
Como é a comunicação entre o figurinista e você como responsável pela modelagem? 
Boa (risos). Porque ele tem que me explicar e eu pergunto, eu exijo, eu quero explicação, se eu tenho dúvida eu 
pergunto. Se precisar eu pergunto até sobre o acabamento ou às vezes quando eu provo a roupa e tenho dúvida 
de algum acabamento e for um figurinista que eu não estou acostumada eu pergunto, mas se for alguém que 
estou acostumada eu nem pergunto porque eu já sei o que ele gosta, mas aí eu pergunto: você quer que eu faça 
assim ou assado, quer pesponto, quer feito à mão, tudo isso a gente tem que saber. Porque às vezes um gosta e 
o outro não gosta.  
 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia da modelagem de trajes de cena que eu 
não perguntei e você considera importante? 
Não, não sei nem o que dizer (risos)... A gente pensa sempre no conforto da pessoa né, eu tenho essa 
preocupação, sabe porquê? É a ferramenta de trabalho deles, a roupa nesse momento, se o cantor ou o ator não 
está confortável ele vai ficar desconfortável para trabalhar e ele vai ficar muito chateado, ele está trabalhando, 
não é um vestido ou um traje, uma coisa que você vai para uma festa para parecer bonito, não, é para trabalhar, 
tem que ser confortável, não pode ser uma coisa desconfortável, às vezes é melhor não ficar tão bonito o 
caimento da roupa mas ela tem que funcionar. Quando a gente começa e não sabe, a gente acha que é só ficar 
bonito mas não é né, tem essa parte de preocupação com o funcionamento da roupa e muitas vezes você vê a 
roupa bonita assim e no palco ela não é nada, no palco ela não está funcionando, você tem que partir para outra 
coisa, porque nem tudo que é bonito funciona no palco. Você fala, que roupa linda! Mas quando você coloca no 
palco... outra que você acha que não é nada, mas quando você coloca no palco a roupa cresce! E isso a gente 
vai aprendendo com o passar do tempo, fazendo. Adoro uma roupa no palco assim meio destruída, parecendo 
que é velha! Ela geralmente fica muito bonita, mais bonita do que aquela roupa novinha. Eu fui assistir uma peça, 
Berço de Pedra, com a Débora Duboc, eu achei linda aquela roupa! Esquisita, mas eu achei muito bonita. Eu falo 
assim, a gente que é desse meio a gente é meio maluco, o pessoal é maluco, e a gente começa a se envolver 
porque a gente também é maluco! Não é à toa que a gente se envolve e gosta, é porque a gente é igual a eles. 
Fala todo mundo a mesma língua: a língua da loucura! Risos... 
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Entrevista concedida pela cantora lírica Lidia Schäffer 

Data: 29/09/2017  
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como cantora lírica?  
Como cantora lírica há 19 anos, aqui no Theatro Municipal de São Paulo (TMSP) há 15 anos. 

 
Você lembra de quantos trabalhos já fez aqui no TMSP? 
Como coralista eu não tenho ideia, como solista acho que já são uns 10. 
 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Olha, eu acho que o conforto tem dois aspectos. A gente lida com o conforto visual, que é o você se sentir bem 
dentro daquele traje, então você perceber que ele é bonito, que ele cai bem que ele tem um bom corte. E o 
conforto físico propriamente dito que é o fato de ter um tecido que é agradável na pele, de ter um ajuste no corpo 
que não te aperte, de ter liberdade de movimento, de não ser longo demais a ponto de você pisar e correr o risco 
de cair, porque quando você está cantando você não pode parar para pensar nisso, se sua saia está muito 
comprida, então assim, você tem que ter esse tipo de segurança que traz conforto, eu acho isso. Com relação ao 
quanto isso aperta, por exemplo na minha região de respiração que é a minha região abdominal é relativo, 
porque às vezes algumas roupas que são mais ajustadas elas me ajudam a sentir a respiração de um jeito 
melhor, claro, não ajustado ao ponto de não conseguir respirar direito, mas tem determinado ajuste que é 
importante. 

 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Dor física pelo traje não, mas já tive problema com adereço, com peruca, de ser muito pesada e isso ir causando 

um mal-estar. Eu usei uma roupa que é de um dos figurinos que eu mais amo da minha vida, do Marcelo 

Marques que é Crepúsculo dos Deuses, que a gente usava as roupas de Norma, eram roupas do candomblé, 

baseados no candomblé, então as roupas eram muito pesadas, o traje todo devia pesar, sei lá, mais de 10 

quilos, o vestido e a capa, então isso causa um desconforto, mas ao mesmo tempo eu acho que compõe o lance 

do personagem sabe assim? Até porque a parte que eu cantava não era muito grande, então eu não ficava muito 

tempo em cena. Tinha uma dificuldade grande da maquiagem, a gente chegava com quatro horas de 

antecedência porque tinha que pintar o corpo inteiro. Para pintar de negra, botar careca, pintar tudo de negra 

com bolinha branca, então assim, depois tinha seis horas de ópera e a gente tinha que esperar até o fim para 

agradecer no final. Então algumas coisas eram difíceis, mas não com relação ao traje porque o tempo de 

permanência em palco era pouco.  

Agora se o tempo de permanência no palco fosse maior acho que isso seria inviável né? 
Tanto que ele, bom eu acho ele muito genial, ele não faria isso. Tanto que a roupa de Walkiria, que ele fez 
também, era uma roupa pesada, era uma roupa grande, mas não tinha esse mesmo material pesado, ele usou 
muita juta, muita saia embaixo. 
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Sim, várias. Mas eu acho que ter mobilidade no abdômen é necessário, você ter um bom comprimento na saia é 
necessário. Porque existe essa tendência de colocar mais longo que o pé, o vestido tem que ser longuíssimo, 
mas se o personagem não pode andar o tempo inteiro segurando a saia então não funciona, porque eu inclusive 
tropecei esses dias no palco (risos...), e saindo do palco eu tropecei na minha própria saia porque não é que ela 
está no comprimento errado, é que ela foi cedendo, e na cintura ela também laceou, mas enfim, são coisas que 
acontecem. E também movimento de braço, mas depende da cena, depende muito de como o diretor marcou, se 
você tem muita movimentação. 
 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Sim, eu sou uma chata. Eu acho que é importante você dar sua opinião. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Já tive, mas eu acho que esses problemas, quando tem trocas rápidas, em geral há muitos ensaios disso, então 
acaba que os problemas acontecem normalmente nos ensaios. Eu não me lembro de ter tido problema com 
figurino em cena com o público. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
Não sei, acho que no geral os zíperes são mais funcionais, apesar de que às vezes eles quebram, emperram e 
podem não estar dentro da estética do figurino, mas eu acho em geral que eles são mais funcionais e eles 
também modelam melhor, a não ser que sejam botões muito próximos assim do outro, como os de noiva, e o 
ilhós ele dá uma entortada, assim em um corpete, eu acho que ele não deixa o corpete 100% ajustado se não 
tiver barbatana, por exemplo. 
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Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, eu acho isso, fora todas as questões de conforto eu acho que o mais importante é o artista que está no 

palco sentir que aquela roupa pertence ao personagem e fazer disso uma soma e não uma chateação, claro que 

às vezes o artista, dependendo do artista, existe uma coisa chata né, a pessoa passa a ser implicante mas você 

precisa se reconhecer como personagem dentro daquele figurino e acho isso um ponto muito importante de 

conforto, de conforto mental, de conforto emocional. E eu tenho essa questão que eu estou sempre querendo 

parecer magra, a não ser que o personagem seja para ser muito gordo, mas assim, tem aquilo que eu acho que 

não me cai, um tecido que às vezes eu acho que prejudica por conta do caimento. 
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Entrevista concedida pelo cantor lírico Marcello Vannucci 
Data: 29/09/2017  
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 
SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como cantor lírico?  
Trabalho profissionalmente desde 1995, aqui no Theatro Municipal de São Paulo (TMSP), em 95 foi minha 
primeira ópera, que inclusive foi Nabucco, eu cantei na época, mas profissionalmente foi 93, foi em 93 que eu 
comecei a cantar mesmo como cantor profissional. 

 
Bom, não vou nem perguntar quantas óperas você fez porque é covardia né? 
Risos... Bastante, bastante. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Um traje confortável para mim é aquele que você coloca e se sente bem. É que na ópera é meio difícil você 
pegar alguma coisa confortável porque geralmente é roupa de época. E coisa da Europa, então são aquelas 
roupas quentes, aquelas botinas grandes, apertadas, é difícil, mas já estou acostumado, isso para mim já é 
tranquilo. Não dá para falar: ah é uma roupa confortável. Confortável para cantar é quando você vai cantar um 
concerto, que aí você vem com uma roupa tua e daí você está confortável. Mas em ópera como é roupa de 
época, não é ruim é que... depende, você está em um verão de 40 graus e tem que usar aquelas japonas, uns 
casacões. Mas faz parte do trabalho.  

 
E as que tornam um traje desconfortável? 
Aí vai de pessoa para a pessoa, no meu caso, como sou uma pessoa que transpiro muito tenho, muito calor, 
então para mim quanto mais fresco melhor. 

 
Você acha que uma camiseta por baixo do traje ajuda? 
Muito, eu gosto. Sempre que eu vou cantar eu trago uma, se não tem aqui eu trago uma. Para mim isso é 
essencial porque eu transpiro muito, para não ficar aquelas marcas de suor debaixo do braço (risos). Para mim é 
essencial camiseta, nessa ópera aqui eu estou trazendo uma minha. 

 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Não, isso não, traje não. Adereço sim, mas traje não. Às vezes algumas camisas, por exemplo, não pode ser 

camisa fechada aqui que incomoda a garganta, mas o pessoal aqui já sabe, traz camisa mais folgada. 

Falando nisso, quanto ao ajuste do traje no corpo, você prefere que ele seja mais apertado ou mais largo 
no corpo? 
Eu gosto mais firme, isso também é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Eu gosto mais firme porque é 
melhor para cantar, uma coisa mais firme é melhor para cantar. 

 
Então quando você vai provar o traje você já pede para apertar mais? 
Eu geralmente peço sim. Muitas calças eu gosto mais apertadinha. 
 
Um traje que esteja causando incômodo no corpo também pode atrapalhar na memorização da cena? 
Memorização eu acredito que não, mas atrapalha para cantar, no desempenho vocal eu acho que sim. Pode até 
ser que atrapalhe porque você fica incomodado, acaba esquecendo alguma coisa, mas incomoda mais na parte 
de cantar. 

 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
A garganta (risos).  

 
Sobre sua respiração? Como o traje pode ajudar ou atrapalhar a respiração em cena? 
Aquilo que eu te falei, uma coisa muito desconfortável atrapalha na respiração. 

 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Sempre que tem uma ópera eles fazem esse processo, é que no final acabam pegando o que tem pronto já. Aqui 
no TMSP eu estou há 22 anos, e sempre foi assim: “ah vamos tirar medida” e tira medida, na hora que vem o 
figurino diz que o figurino veio do Colón, experimenta esse e tal, há 22 anos é assim, foram raras as 
apresentações que fizeram roupas sob medida, teve sim, mas a maioria das vezes é assim, mas está certo, tem 
que usar o que está pronto.  

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Aqui no TMSP sempre foi rápido, tem as meninas, as camareiras que são ótimas, maravilhosas, eu 
particularmente nunca tive problema, elas são super eficientes, ajudam, mesmo as figurinistas sempre ajudam, 
sempre foi tranquilo. 
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Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
Não tenho preferência não, para mim qualquer coisa é fácil. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Não, tudo que você perguntou, é isso. 
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Entrevista concedida pelo figurinista Marcelo Marques 

Data: 04/11/2017. 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se no Rio de 

Janeiro, RJ. 

Há quanto tempo você trabalha como figurinista? 
Eu comecei a carreira como ator, o que eu acho, na minha trajetória, isso não é uma regra, extremamente 
importante, por quê? Porque talvez isso venha a bater no centro do assunto que te interessa, o fato de ter estado 
em cena e volta e meia ainda estar em cena me dá um olhar para as necessidades do ator ou do cantor ou do 
artista. Os figurinistas que não experimentaram o fato de estar em cena às vezes acham que um incômodo ou 
desconforto do artista é uma rabugice, às vezes é, mas a gente tem que saber quando é e quando é uma 
necessidade dele. Se tem uma coisa que me ensinou muito a trabalhar foi as necessidades dos meus artistas e 
eu faço questão de ouvi-las porque eu estive em cena, estar em cena é muito duro, é um oficio muito pesado, 
primeiro, você tem que ter uma atenção multifocal absoluta porque você tem que pensar se o figurino está certo, 
colocado no lugar certo, se sua voz está no lugar certo, se o corpo funciona como devia, se o chapéu não está 
mal colocado e está te dando sombra, onde está a luz, se é ópera o maestro está puxando o que, é muita coisa, 
você não pode ter mais um incômodo. Além da questão do conforto físico eu acho que a roupa que você acha, 
você criador, acha que é a roupa mais incrível do mundo, se o artista não se sente bem ela está errada e ela não 
será incrível, isso a experiência do palco lhe dá, estar no palco, não há desconforto maior para um artista que 
está entrando em cena, se olhar no espelho e dizer: “não é nada disso”, “não me sinto nisso”, “não me reconheço 
nisso”, “não reconheço o que eu estou fazendo nisso”. Então eu comecei a carreira como ator, mas 
imediatamente eu comecei a fazer figurino, porque alguém tinha que fazer e a minha avó tinha um atelier de alta 
costura na década de 40/50, seguiu até 60, foi rareando e ficou só com algumas clientes e usava o nome de 
Madame Marques, eu fiz questão de ficar com o nome dela. Era uma mulher incrível que eu convivi muito pouco. 
Eu comecei com 14 para 15 anos de idade e eu vou fazer 55 anos ano que vem, mas sempre com esse olhar. 
Para mim, cada um tem a sua história e tem a sua bagagem mas para mim é muito importante esse olhar da 
necessidade de quem está em cena e algum motivo deve ter, eu tenho grandes amigos atores, raramente eu 
tenho problema com ator, a gente se entende muito bem e fica amigo. Tem uma coisa que isso vale para 99% 
dos artistas, uma pessoa que veste uma roupa que não é dela, sobe num palco, num tablado de madeira, decora 
coisas para falar ou para cantar que ela não diria, não seria da natureza dela, pinta o rosto, se penteia de uma 
maneira que seria completamente absurda se a gente olhasse friamente e vai para cena para no final ser 
aplaudida, essa pessoa precisa profundamente ser acolhida, isso é um segredo dos artistas e a melhor coisa que 
tem, quem está na técnica, quem está atrás, o que tem a ser feito com o artista é acolher ele como ele precisa. 
Eu digo sinceramente, você tem que ajudar o cara. O espetáculo que eu estreei ontem é simplérrimo, não a parte 
dele, é um artista incrível, Édio Nunes que faz o Kid Morengueira, o que eu fiz foi só para apoiar ele, não era 
para eu protagonizar o espetáculo, não era para eu entrar com vaidade e querer aparecer, não era, o espetáculo 
é dele, então você tem que saber a hora de cada coisa, inclusive a hora que é do artista de cena, não é sua, e é 
isso: eles querem ser acolhidos. Então comecei há 39 anos atrás e para minha trajetória é fundamental ter 
trabalhado como ator, para entender essa fragilidade de que essa gente tem no limiar da coxia para o palco, 
essa linha de cruzamento, alguns poetas já falavam disso do quão difícil é para um artista, é prazeroso também 
é tudo mas é difícil essa linha de cruzamento de sair da realidade da coxia, que é um trabalho duríssimo, antes 
de estar em cena para estar em cena, essa visibilidade e esse acolhimento, entende?  

 
Você estreou ontem o espetáculo do Kid Morengueira né? 
Sim, se chama Kid Morengueira. Era um malandro carioca que era um compositor que na verdade, esse homem 
tem um segredo, todos os artistas que acontecem, não atualmente, atualmente a mídia produz os artistas, mas 
os artistas têm um segredo: esse homem é profundamente carioca, ele faz uma coisa muito ligada à 
malandragem carioca e isso imediatamente a cidade reconheceu e acolheu esse homem, ele tem uma carreira 
incrível, ele chega trabalhando aos 90 anos de idade, então é sobre esse cara. É o tipo de trabalho que o 
excesso de criação, uma criação egóica, iria destruir o trabalho, e tinha a maneira dele se vestir e não tinha que 
se inverter isso, tinha que respeitar, porque tem uma hora que as pessoas querem olhar e ver e em muitos 
momentos ele fica muito semelhante ao cara, ele não é semelhante, mas é um artista incrível. Esse espetáculo 
eu fiz o figurino e o cenário. 

 
Então você faz cenários? Dirige também? 
Faço cenários também, mas isso é outra conversa, eu dirigi no passado, aí cansei disso, eu cansei disso porque 
eu escolhi as coisas erradas. Eu sou profundamente verbal, eu me reconheço como um homem ocidental verbal, 
algum motivo tem para que com 14 anos eu ter ido fazer aula de declamação clássica e com 15 anos frequentar 
simpósios de literatura. Eu matava aula com 14 anos para ler Shakespeare dentro da biblioteca do colégio! Para 
ser sincero um menino de 14 anos não é capaz de compreender um Rei Lear ou Hamlet, é muito complexo, mas 
estar lendo isso e ser puxado para esse padrão intelectual e não estar lendo uma bobagem divertida ou um 
entretenimento qualquer mudou muita coisa porque eu tenho toda essa puxada. Como eu estava te dizendo 
antes, eu tenho uma puxada intelectual forte, eu tenho uma puxada de pesquisa fortíssima, mas, cada vez mais, 
eu acredito e se você olhar os grandes artistas de palco você reconhece isso, estou dizendo os artistas mesmos: 
os cantores, os atores, as atrizes, eu acredito que a gente tem que estudar demasiadamente com muito coração, 
arte fria não interessa, para mesmo quando é uma coisa muito intelectual ser passado para a plateia como 
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comunicação. Essa coisa de fazer arte com a plateia iniciada não me interessa, as pessoas dizem: “ah não, mas 
eu ouvi falar, sou suspeito porque eu sou de teatro”, ou quando é gente comum, do público: “ah, mas eu não sei 
né, porque eu sou público comum”. Eu falo: “Não! Você é quem sabe! A arte para mim é feita para público 
comum, eu tenho que conseguir comunicar com o que eu faço desde o cara mais intelectual, que está 
entendendo o significado dos signos mais complexos que eu coloquei ali, até subliminarmente comunicar com a 
pessoa mais simples. 
A gente fez um trabalho com o Calígula de Camus (Albert) que é uma das peças mais profundas que já se 
escreveu, é Camus, o cara é prêmio Nobel de literatura não é à toa! E eu me lembro que tinha, eu dirigi essa 
leitura, e tinha no final um amigo, a mãe de um amigo nosso, que é uma pessoa com o primário incompleto, é 
Camus, literatura filosófica francesa, ela veio no final falar com a gente aos prantos! Aí deu um tempo, a gente 
estava por lá ainda conversando, ela voltou e novamente caiu aos prantos e eu falei: “o que acontece?” Ela 
disse: “não sei, tem uma coisa nesse homem que a gente reconhece como monstruoso a peça inteira mas 
depois o jogo vira e a gente reconhece algo nosso nele e quando ele morre é como se morresse alguma coisa 
nossa”. Ela entendeu a peça, ela não tinha o primário completo, ela vendia tecidos em uma loja de tecidos no 
subúrbio, mas eu acredito e o meu trabalho é esse, para que a gente estude tanto que a comunicação fique clara 
e chegue nas pessoas com a maior facilidade. Eu acho que quando a gente reconhece a grandeza dos artistas 
da tradição a gente aprende muito. Eu sempre fui um cara muito ligado à tradição e com o olhar para frente e 
com o olhar para o público, o que que eu posso dar para essa gente? O que eu posso dar para o meu artista 
para ajudar ele a fazer a comunicação, porque quem faz a comunicação no final é ele, é quem está em cena. Eu 
tive sorte de ter amigos muito especiais na vida e uma amiga muito amada e muito especial é a Bibi Ferreira, 
uma mulher que me ensinou muita coisa. Eu me lembro que uma vez que eu desenhei um figurino para um 
espetáculo dela e ela falou “querido, esse vestido aqui pensa um pouco melhor” eu falei: “Por quê?” Ela falou: 
“Ele tem um pouco de cara de roupa íntima, é muito elegante, é bonito, mas tem cara de roupa íntima, cuidado?”, 
e eu disse: “Com o que Bibi? e ela: “uma roupa em cena não pode parecer outra coisa ela tem que ser 
exatamente o que ela precisa ser para ter leitura clara”. Ela estava falando de comunicação clara. Então eu fui 
aprendendo com essas pessoas, como ela que é uma grande mestra e que fala coisas incríveis essa mulher, é 
de uma compreensão do que é a arte. Uma vez em um ensaio, eu estava fazendo cenário e figurino para ela e 
ela falou para uma das atrizes: “filha cuidado, a gente não ouve o que você diz. A plateia precisa fazer três 
coisas necessariamente nessa ordem e não em outra: primeiro a plateia ouve, só ouve, isso serve também ao 
figurino, eu ouvi o que você disse, escutei, segundo passo: a plateia compreende o que você quer dizer com o 
que você disse, você pode dizer muita coisa com a mesma frase, terceiro: a plateia se comove, cuidado! Uma 
grande atriz pode comover uma plateia sem que ela compreenda, mas a plateia não leva nada pra casa. A arte 
funciona quando ele fica um pouco em você e você a leva com você”. Não é incrível isso? De novo está falando 
de comunicação, da profundidade da comunicação, e isso serve para a indumentária, olha, tem muitas coisas 
que você fica achando que não é capaz, isso não dá para fazer... dá!  
Quando você estuda muito e se entrega muito, em Josephine Baker você vai ver isso hoje, a Josephine Baker é 
uma mulher que a vida dela inteira é pautada por amor, ela sofreu um preconceito terrível quando era muito 
jovem e a França a acolheu sem preconceito nenhum, que é um histórico da França humanista de acolher o 
diferente se o diferente tem valor, eles estão muito mais interessados no valor de cada ser humano, o que não 
são nada burros porque agregaram coisas incríveis para a cultura francesa. A França a acolhe e ela declara seu 
amor à França a vida toda. E essa mulher chega ao ponto, ela que sofreu a vida toda preconceito, teve ovários e 
útero retirados mais ou menos pela época da guerra e não podia ter filhos, portanto, essa mulher adotou 12 
crianças que ela chamava de tribo do arco-íris, crianças do Japão, crianças da Finlândia, crianças da África, de 
tudo quanto é lado e colocou para viver tudo na mesma casa e educou igual e provou que educando igual é todo 
mundo igual. Eu falei gente, eu tenho um vestido, é o momento em que ela conta tudo isso, aí eu falei: eu preciso 
de um vestido de amor, eu preciso, eu não sei se eu vou conseguir isso mas eu preciso tentar 
desesperadamente que o vestido diga isso, fiz, claro que tem coisas técnicas, a cor certa, a forma certa, é uma 
forma mais romântica, claro que tem, tem movimento, o amor não é estático, tem que ter doçura, o amor precisa 
disso, tem que ter um brilho que seja discreto, uma delicadeza, o amor precisa de delicadeza, mas eu meti um 
sentimento, quando ela entrou com o vestido no ensaio geral a produtora olha pra mim, Vera Novello que é uma 
mulher incrível que também é uma intelectual, professora de semiótica na PUC, ela falou: o vestido tem 
sentimento! Nunca vi uma roupa com sentimento. Quando você tem muita convicção em arte e se prepara 
seriamente e trabalha, eu trabalhei duro para fazer Josephine Baker, há 10 anos eu queria fazer, eu estudo essa 
mulher há 10 anos e admiro o que essa mulher fez, essa mulher na marcha sobre Washington contra o racismo 
estava ao lado de Martin Luther King e nunca pelo confronto, sempre pelo amor, então eu queria fazer, então eu 
meti a cara, eu queria fazer mesmo, precisava fazer bem. A gente é capaz de colocar o signo claro em cena, eu 
acho que era disso que a Bibi estava falando, a gente se comove depois. As pessoas que saem do espetáculo 
saem comovidissimos com a Josephine, que é uma mulher incrível, com valores nobres, que eu acho que é uma 
coisa que a gente está precisando muito agora, valores decentes. E a Bibi é importante para mim porque eu era 
muito jovem e assisti a última montagem da Gota D’água que é uma coisa tão forte que até hoje todo mundo que 
viu diz: era a coisa mais emocionante que eu vi na minha vida! Nunca mais se repetiu, essa montagem tem 
quase 40 anos! A última montagem, a montagem original é de 1975. Eu vi o final do final. Eu entrei no teatro 
querendo fazer teatro, eu era muito jovem, eu saí do teatro precisando fazer teatro, quando eu vi aquela mulher 
com aquela dignidade comovendo uma plateia de 1200 pessoas, eu falei: gente, esse ofício é incrível! E essa 
mulher me fez decidir fazer teatro, porque ela tem a mesma coisa, uma mulher que estuda que nem uma louca, 
uma mulher que fala oito idiomas, falou com 91 anos de idade, agora ela está com 95, ela é de 1922, ela falou: 
“gente eu queria tanto aprender o mandarim”. Olha que máximo! Uma pessoa com 91 anos ainda querer, ela 
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quer aprender mais, fala 8 idiomas e ainda quer aprender o mandarim! Aí você entende porque essa mulher é 
incrível, e tão incrível que ela chega no teatro e vai olhar a bilheteria, aí a gente se pergunta “Por que ela vai na 
bilheteria? Ela tem patrocínio”, daí ela fala: “Não, eu preciso saber quantas pessoas eu tenho na plateia 
querendo me ver, o dia que o público não quiser me ver eu não preciso mais estar em cena e a plateia tem que 
querer me ver”. Aí você vai entendendo os valores grandes que a arte tem, entendeu?  
 
Então você começou sua carreira no teatro como ator e para ser figurinista, fez algum curso especifico 
na área de figurino? 
Não. Se disser que eu fiz é mentira, não fiz. A minha geração ainda era a dos figurinistas que se formavam 
trabalhando, eu ainda peguei um rabinho disso. Eu no começo não estava regulamentado como figurinista, 
estava regulamentado como ator, eu peguei exatamente sei lá, com cinco anos de carreira começou a coisa da 
regulamentação e uma atriz que trabalhou muito comigo me levou no sindicato e entregou o meu dossiê e disse 
“Eu quero que sindicalize ele, eu assino embaixo do trabalho dele”, e ela era da comissão que foi com a Dulcina 
de Moraes para Brasília para lutar pela sindicalização e aí depois eu tive a sindicalização de figurino e cenário. 
Para não dizer que não fiz um curso, fiz um curso de adereço de figurino de época, acessório de indumentária de 
época, era o nome, com uma mulher fantástica que ainda está viva, está com muita idade, chamada Marie 
Louise Nery que é uma Suíça que veio dar aula do Brasil e dava aula na UNIRIO. Eu era aluno ator, mas eu já 
tinha interesse, eu trabalhava com figurino e adereço, e fui fazer o curso, mas eu já trabalhava com aquilo. Eu te 
falei, como a minha família é uma corporação de oficio medieval, eu ajudava minha tia desde os cinco anos de 
idade, eu fazia trabalho manual isso para mim é muito normal e depois tem muito estudo, eu estudo que nem um 
louco, a vida toda, desde sempre. Vou te dizer uma coisa, eu gosto de fazer figurino, eu gosto de cuidar dos 
meus artistas mas o que eu mais gosto é a pesquisa, só tem uma coisa que eu gosto mais do que a pesquisa: é 
a comunicação com a plateia, que para mim tem que ser o nosso foco, é para eles que a gente faz. Tem uma 
arrogância em algumas pessoas da arte de fazerem para si, eu não tenho interesse de fazer arte para mim, por 
um motivo muito simples, no momento em que a plateia resolver ir embora acabou a arte. A gente só está em 
cima do palco porque eles estão para assistir, se eles abandonarem a gente, acabamos nós. Mas fora isso, fora 
a comunicação, o que me interessa mais é a pesquisa, é descobrir o porquê, tem um porquê em tudo e para 
época tem um porquê em tudo. A gente não é capaz de perceber, eu intuo um pouco, a gente não é capaz de 
perceber os porquês da nossa época porque é muito próximo, a gente está enfiado em uma época 
conturbadíssima, e a gente está vivendo o começo do século XXI, o século XX foi o século de mudanças mais 
radiais na história da humanidade. Eu como sempre tive amigos muito mais velhos, alguns me dizem “Você não 
tem ideia, é quase desconfortável viver no século XX porque é muita mudança”, Sérgio Britto me disse isso, Bibi 
me disse isso. A Bibi se sente menos desconfortável porque apesar dos 95 anos e das pessoas acharem que ela 
é clássica, ela é uma mulher extremamente contemporânea e extremamente atenta para o olhar do público, o 
que eles querem ou não ver, o que ainda comunica com eles ou não. Essa compreensão que é fundamental e 
muita gente se perde, eu digo se perder porque é perder o foco do que é. O teatro é feito para a plateia, você 
quer fazer uma obra de arte para você com figurino? Faça uma instalação, o figurino de teatro tem outra função, 
ele tem a função de ajudar o artista de palco a comunicar o que ele precisa comunicar, que vai muito além de um 
conforto físico, o conforto físico é fundamental, mas vai além, estamos falando de um conforto emocional. 

 
Você acha que se o ator estiver vestido em um traje que ele se reconheça no personagem, que pode até 
estar incômodo no corpo, você acha que nesse caso ele não reclamaria se ele achasse que fosse valer a 
pena para o personagem? 
Já passei por isso algumas vezes de tentar coisas mais arrojadas que eu negociei com o artista, falei “olha, eu 
estou querendo isso, é incrível, é arrojado, mas é trabalhoso, e é trabalhoso para você”, os bons compram a 
briga na hora. Eu fiz um Mozart e Salieri e eu falei, Inácio, era o Inácio De Nonno (barítono), e eu queria fazer do 
Salieri um abutre e para isso eu precisava de uma peruca do século XVIII, preta mas nunca de uma cor só, com 
algumas tonalidades para dar volume para não ficar chapada, mas ela pegava muito atrás, então tinha uma 
careca perfeita colada e a peruca do século XVIII montava aqui e fazia um bico, feito um abutre, a maquiagem 
ajudava nisso um pouco, tudo muito sutil, mas era a época, e ele topou a parada imediatamente, falei: “vai te dar 
trabalho” e ele: “eu sei, mas a figura é incrível, me ajuda”. Então nessa coisa do arrojado, quando o arrojado 
serve a cena tá? Precisa servir à cena, se for uma brincadeira do figurinista para o próprio ego dele então não 
serve para nada, pensamento meu. Quando o arrojado serve a cena, os grandes compram a briga. Eiko Senda 
em Ariadne em Naxos, a peruca dela tem uma fragata em cima, uma peruca grande, aquela eu fiz, eu não deixei 
ninguém botar a mão naquilo, a peruca veio do Rio de Janeiro da minha peruqueira divina, que é uma mulher 
incrível, uma profissional incrível e faz perucas de XVIII como ninguém, ela me mandou a peruca por Sedex, eu 
dei as medidas e ela mandou, a fragata eu quis  montar, eu falei : “Eiko, a roupa é pesada, mas também tem 
uma coisa, a personagem da cantora que fará a Ariadne na ópera, a cantora no prólogo não faz muita coisa do 
ponto de vista vocal”, ou seja, eu não estou exigindo mais do corpo dela no momento onde ela tem um 
desempenho vocal difícil pra fazer, aí não é legal. Ela falou: “fique tranquilo, eu vou usar, é bom, eu vou usar”. 
Eiko é uma grande profissional, mas a roupa dela da ópera onde ela precisa cantar muito é a roupa da tela 
francesa de caminho sem fim e é levíssima. 
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A Lidia Schäffer falou sobre isso em entrevista, se referiu a um traje seu que ela utilizou que era pesado, 
mas era tão incrível que ela topou na hora. 
Ela se referia a Crepúsculo dos Deuses, era uma roupa muito curiosa, isso foi uma obra que me deu muito 
prazer em fazer, a direção do André Heller era incrível, o espetáculo era incrível, Eliana Coelho estava incrível, 
Lidia e as outras meninas incríveis, era um grande elenco que se uniu em um trabalho lindo, era muito 
impressionante o espetáculo. As três normas que são correspondentes às Parcas gregas, fiandeiras do tempo, 
só que na mitologia celta, mitologia germânica, melhor usar essa palavra do que celta, e elas abriam a ópera, a 
gente tinha um projeto de fazer o anel inteiro, a gente fez Valquíria e Crepúsculo e quase fizemos o Ouro do 
Reno, estava desenhado, aí o projeto foi abortado. Todo o nosso anel era em base da cultura brasileira e 
africana, não era na base da cultura brasileira e africana, deixa eu explicar melhor, era na base onde os mitos se 
unem, é ir até a raiz aonde se unem os mitos, tanto que todo esse projeto do anel eu estudei inteiro em livros da 
sociedade teosófica, teosofia, eu estudei Blavatsky (Helena Blavatsky) pra fazer isso, aonde os mitos vão se unir 
na mesma raiz, é claro que a gente não sabe historicamente como se comunicaram mas várias raízes no mundo 
produziram os mesmos tipos de mito. Elas começavam com capas celtas longas, você olha são celtas, a primeira 
imagem que a plateia tira é de celta, é bom surpreender o público, você tira as pessoas do conforto, elas querem 
entender o que é aquilo, querem pensar sobre, e quando elas tiram as capas eram três Omulús de candomblé, 
eram carecas, com aquela pintura corporal de Omulú, agora, coisas minhas, fora a crença de cada um, a ciência, 
a física quântica, todo mundo já chegou num lugar que as energias existem e a matéria é um agregado de 
energia, então o que eu fiz: todo o material que foi usado nestes três Omulús era africano, eu fui no mercado 
comprar, tem no Rio de Janeiro um lugar que tem essas coisas, só eram feitos às segundas-feiras, que era dia 
de Omulú, era feito de uma forma muito especial, com muita seriedade, eu não deixava ninguém colocar a mão 
nas roupas se não fosse segunda-feira, eu cobria as roupas, foram usados os elementos de Omulú: a pena de 
galinha d’angola que é a pena de Omulú, os búzios de Omulú, a palha da costa, foi tudo feito assim. É a mesma 
coisa do sentimento só que em vez do sentimento é uma energia que você ancora ali. Não era nem uma roupa 
pesada do ponto físico não, era uma energia fortíssima, aí ela falou “é ótimo para fazer!”. Mas ela fazia o começo 
da ópera e tinha uma entrada no meio, e aí tudo bem, mas nem era fisicamente tão pesada, o que era pesada 
era a preparação, porque era maquiagem de corpo inteiro, porque tinha que puxar a cor africana, a Lidia Schäffer 
é muito branca, então tinha que puxar um colorisma. Claro que eu não sou bobo de fazer pele negra porque 
seria ridículo, mas era com mais pigmentação, vamos dizer, e com toda a pintura corporal sagrada do 
candomblé, então demorava um tempo enorme de preparação, maquiagem de corpo inteiro, mas ela comprou a 
briga, elas três compraram a briga (Lídia Schäffer, Keila Moraes e Janette Dornellas) porque a imagem era muito 
impactante entende? E falava provavelmente muito mais a nós que somos brasileiros do que uma imagem 
tradicional de mitologia germânica. Do mesmo jeito na mesma ópera, André falou: “temos as três filhas do Reno 
para fazer”, que são três divindades de água. Eu sempre quero conceito, não gosto de forma oca e falei olha, 
toda a divindade de água em tudo quanto é mitologia do mundo sei lá porque, toda divindade de água chora, 
sereia chora, ninfa chora, Oxum de candomblé chora, todas choram, e eu falei: “eu quero fazer uma roupa de 
lágrimas” e ele perguntou: “como é que você vai fazer isso?” e falei: “a gente faz o bussel, faz tudo, faz em tela 
transparente, com um forrinho de georgete de seda pura dentro”, está no figurino do Crepúsculo vai olhar isso. E 
Rosa Casalli, que eu adoro, no ensaio geral ela falou: “Marcelo Marques, quando eu vi você fazendo esses 
vestidos, você levou dois dias em cada vestido para colar cristais (nas tonalidades de água) no vestido inteiro, eu 
achei que você tivesse perdido completamente a razão” e eu falei: “E agora Rosa, o que você está vendo em 
cena?”, ela falou: “Você estava coberto de razão”. O figurino era uma tela transparente, um deles é azul com um 
pouco de pérola e verde, o outra é verde com um pouco de azul e pérola e o outro é pérola com um pouco de 
azul e verde, são cores de água. Só que você não vê é que, que aí não tem como ver, o figurino começava com 
uma chuva de pedrarias que saiam dos olhos e eles seguiam pelo colo e elas tinham uns pequenos pingos de 
cristal que saiam do cabelo, então essa água começava a brotar dos olhos, é um conceito, aí depois fazer com 
que fique esteticamente agradável de ver é outra coisa, aí é trabalho, é técnica, aí é escolher tonalidade, aí é 
escolher que cor você usa do lado para favorecer o corpo da cantora, eram Flavinha Fernandes, a querida da 
Laura Aimbiré e Maira Lautert que faziam. Aí você vê como favorece como cuida, aí é outra coisa, mas para você 
ter uma ideia que para mim tem que estar ligado ao inconsciente coletivo, quando você vai nesse lugar você 
começa a comunicar com todo mundo, claro que a plateia não entende, ah em todo mundo divindade de água 
chora então a roupa é feita de lágrimas, isso a plateia não vai entender, vão entender duas pessoa na casa, no 
dia, mas a plateia pode sentir isso. Você está trabalhando em cima de símbolos que são da história do homem, 
então você subliminarmente absorve aquilo que entra por algum lugar, não necessariamente de uma forma 
tradicional, cartesiana. 

 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Olha, tem uma diferença estilística, não em questão ao quesito linguagem em si mas porque cada espetáculo 
isso muda, tem uma linguagem diferente, esse ano por exemplo eu fiz 13 estreias, não tem uma com uma 
linguagem igual a outra, o que eu acho ótimo porque é um exercício violentíssimo de você acabar um, às vezes 
você está fazendo três ao mesmo tempo e cada um te puxar para um lado completamente diferente. Quando 
você pega a ópera, todos os espetáculos eu estou pegando até o centro do teu interesse, todos os espetáculos 
tem necessidades técnicas de conforto, eu considero a roupa de balé a mais técnica de todas, é uma roupa 
muito técnica e o pior, eu ouso dizer, não para contemporâneo onde as roupas são muito mais simples, no 
figurino de balé clássico o fazer, está perdido um pouco, porque não se faz mais, como os teatros têm os balés 
em acervos, por exemplo, Romeu e Julieta, do Rio de Janeiro do Prokofiev é da ópera de Paris. Eu sei que São 
Paulo também tem os acervos de balé que são prontos de muitos anos atrás. Hoje por exemplo para você ter 
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ideia, tem umas duas pessoas que dizem que faz, na verdade a gente tem uma mulher que realmente sabe fazer 
um tutu bandeja, uma mulher no Rio de Janeiro, que foi ensinada pelo povo do Colón e do Scala de Milão, essa 
mulher está com 80 e poucos anos. Na verdade, a gente está vivendo uma realidade em que todo o saber 
manual, o saber fazer, o bem fazer manual está se perdendo. A roupa de balé é mais técnica, não é que a de 
teatro ou ópera não sejam técnicas, mas são diferentes. A necessidade de movimento e a tração da roupa de 
balé é enorme! A roupa na verdade passa pelo mesmo estresse que passa o corpo de um bailarino, um bailarino 
com 40 anos ele está velho para o oficio, a roupa de balé passa por um estresse enorme porque o corpo está 
sendo levado, na verdade com todo respeito de tudo que se fez de balé clássico, o balé clássico não é orgânico, 
em geral. Lá atrás no começo da minha carreira eu dancei, eu fui bailarino até porque todo mundo que ia fazer 
teatro ia fazer dança e eu tinha facilidade, eu felizmente não fiquei no ofício, mas eu tenho muitos amigos 
bailarinos amigos da vida toda, todos eles com 40 e poucos anos com problemas terríveis de estatura, 
problemas terríveis, eu digo de colocar prótese na cabeça do fêmur. Então se o corpo está passando por um 
estresse desse nível a roupa também está. A roupa de ópera é um pouco mais técnica, mas é sobretudo na 
questão da respiração, ela é técnica nesse tocante, a roupa tem que estar confortável para respirar. Os cantores 
líricos em geral são os que estão mais acostumados (os atores cada vez menos) a usar roupas volumosas e 
mais pesada, eles sabem que no oficio é isso, pois as roupas de ópera em geral são roupas mais dramáticas, 
são roupas de época e elas têm mais volume, então eles não só suportam, mas sabem usar melhor. Com 
relação à roupa de teatro, os teatros diminuíram, tem essa máxima antiquada que me irrita muito: “ah é roupa de 
teatro, não aparece!”, primeiro que não é verdade, as luzes o material de iluminação hoje é muito melhor do que 
quando se inventou essa lenda boba, então hoje se vê, mesmo em um teatro como o Theatro Municipal de São 
Paulo ou o Municipal do Rio, se uma costura não está bem feita você vê, um acabamento ruim você vê, e é 
desagradável porque o olho da gente vai para o erro, é normal, o olho fica preso no erro. Então isso não é uma 
verdade, primeiro antes de um figurino chegar ao público, ele é fotografado por divulgação e fotografado em HD, 
então qualquer defeito fica absolutamente visível, além disso, em cena, os teatros diminuíram muito de tamanho, 
com isso cada vez se vê melhor. As pessoas dizem que “ah em teatro o acabamento não vai se ver tanto assim”, 
além de se ver tem a questão de quem usa ver, eu sei que um artista não tem o mesmo prazer de vestir uma 
roupa mal acabada que teria de vestir uma roupa perfeita, tem claro um conforto estético, o conforto estético te 
dá prazer, é bacana! Te veste bem, está perfeito, está bem-acabado. Em geral a roupa que tem defeito de 
costura ela também tem defeito de conforto, porque é claro, por exemplo, um paletó, se o forro está segurando 
um pouco o paletó e ele começa a não ficar no prumo a roupa já não acompanha o movimento do figurino, o 
figurino não acompanha o movimento como deveria. Então eu acho, é claro, conforme você vai indo para os 
espaços menores e nas outras mídias quando você vai para cinema e TV aí a coisa é mais séria ainda porque aí 
hoje não é à toa que as linhas sérias de maquiagem internacional criaram maquiagem para HD, porque a 
maquiagem comum não tolera o HD, sobretudo para essas mídias mais fortes. Eu sou um homem de teatro, eu 
me defino como um homem de teatro, nem um homem de ópera, sou um homem de teatro que sirvo a ópera no 
momento que eu levo o meu conhecimento de ação dramática para a ópera e puxo para esse lado, mas eu não 
posso negar, eu não tenho interesse em TV, um pouco em cinema, mas eu acho que a gente precisa caminhar 
muito no cinema para chegar a um cinema de qualidade e se faz pouca coisa de época no cinema, que é o meu 
métier que é o meu lugar de trabalho. Eu acho que essas mídias, malgrado, não seja eu um profissional 
especifico dessas mídias, eu seja de palco, essas mídias hoje são fortíssimas e a gente precisa aprender como 
trabalhar para isso, eu prefiro mesmo quando eu trabalho para um teatro lírico, para um teatro de ópera, eu 
prefiro trabalhar com  um acabamento muito bom, meus artistas veem e tem um segredo: por mais que eu tenha 
um olhar muito forte na plateia e no que ela vê, no que ela percebe, no que ela sente, eu tenho muito carinho 
com os meus artistas e faço questão de deixar eles muito acolhidos, primeiro, são eles que vão fazer a 
comunicação, se eles estão acolhidos eles estão confortáveis para comunicar com a plateia.  
Eu costumo dizer para os figurinistas que se acham muita coisa que um ator sozinho no palco é teatro, um 
figurino sozinho no palco não é teatro. Então a gente tem que entender quem manda nesse lugar. Um cantor 
com a voz dele faz música, um figurino como imagem não faz, então eu tenho que ter esse acolhimento para 
ajudar o meu artista mas além disso, tem uma coisa que os figurinistas esquecem: quem me chama para 
trabalhar não é a plateia, quem me chama pra trabalhar é um artista que trabalhou comigo há dez anos atrás 
onde ele fazia parte do todo e agora ele com uma carreira mais renovada está produzindo alguma coisa e ele 
tem um bem estar que ele sentiu há dez anos atrás, e ele quer de novo ter em cena aquele bem estar, é ele 
quem me chama para trabalhar. Então, a plateia é importantíssima, mas quem vai gerar trabalho para a gente 
que é figurinista é o artista que foi bem tratado, que foi acolhido, que é o que eles têm tanta necessidade de ser. 

 
Como você faz a pesquisa histórica para a criação do figurino? A pesquisa começa aonde? 
No teatro se dá de uma maneira, na ópera um pouco diferente, pouquíssima diferença. A primeira pesquisa no 
teatro: texto. Primeira pesquisa em um espetáculo de ópera: texto e música, a música deve mandar, não dá para 
não conhecer a música, por exemplo, minha primeira ópera no Teatro Municipal do Rio, já tinha feito O Barbeiro 
de Sevilha antes, mas a primeira no Teatro Municipal do Rio foi o Elixir do Amor, que a música é reconhecida 
como uma música toda transparente, mozartiana, tudo o que eu pude fazer no figurino é transparente, eram 
camadas de transparência, mas tudo transparente delicado como a música é, isso era uma imposição, no melhor 
sentido da palavra, da música, não vou fazer um figurino opaco, fechado, duro, rígido numa música delicada e 
transparente. Nos dois casos o primeiro passo para a pesquisa é esse: conhecer a obra. Toda vez que uma obra 
é escrita, isso ainda, lições aprendidas com dona Bárbara Heliodora, de quem eu fui aluno e eu voltei para 
assistir às suas aulas até sua morte, uma intelectual incrível. Algum motivo tem para uma mulher ser a quinta 
autoridade no mundo sobre Shakespeare, algum motivo tem, e ela dava aula de história do teatro no geral, e isso 
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era muito claro nas aulas, quando você vai montar alguma coisa em teatro ou ópera, não faz diferença para mim. 
Como eu te disse para mim ópera é teatro, teatro cantado, mas é teatro, se ópera não é teatro é chato, talvez por 
isso o Verdi seja tão incrível, aquela música empurra a ação dramática de uma maneira que pega a plateia, o 
Wagner pega de outra maneira, mas eu acho que a música do Wagner ainda leva quase um século para o ser 
humano entender aonde aquilo vai, aquilo mexe tão profundamente que eu não sei se as pessoas já alcançaram 
a profundidade daquilo e acho bobo quando as pessoas argumentam dizendo “ah porque o Wagner era mal 
caráter, era isso era aquilo”, não interessa, o homem está morto a mais de 100 anos e a grandeza da música 
dele continua comovendo multidões até hoje, é isso que importa! É a obra que interessa, o homem foi. Tem três 
épocas para você levar em conta: a época em que se passa a ação, exemplo fácil, Aida, Egito antigo, aí eu 
estudo aquela época onde se passa, mas porque aquilo foi escrito? O que se passava politicamente na Itália 
para o Verdi escrever aquilo? Tem um motivo. Então você tem que entender a época em que foi escrito, qual é a 
relevância para entender os porquês do que está sendo dito ali. E a época de hoje, o que naquela obra fala para 
o homem de hoje, estou voltando para o assunto da plateia, o meu interesse é: o que eu digo, falando de uma 
época passada que foi escrita em uma determinada época por um determinado conceito social, filosófico, 
político, o que isso tem a dizer para o homem de hoje. Se você não faz a ponte dessas três épocas você fica 
com a comunicação comprometida, ou seja, na verdade eu quero conhecer o fenômeno, a época, aquela 
história, eu quero saber o porquê e o porquê eu vou achar na história do autor e na história da época em que ele 
viveu e eu preciso saber do homem de hoje que é o destinatário para onde a obra vai chegar, a obra, uma ópera 
ou uma peça de teatro quando você monta, o destinatário aonde ela deve chegar é a plateia, ela está sendo 
enviada para a plateia, então as três épocas devem ser levadas em conta. Primeira coisa: obra ou obra e 
música, texto e música, quando é ópera e a partir disso estudar as três épocas, aí você começa a fazer uma rede 
de cruzamentos do que ainda é relevante naquela obra, do que vale a pena ressaltar naquela obra, do que 
aquela obra tem a dizer do homem de hoje. Eu tenho os meus segredos com pesquisa, cada pesquisa, eu não 
falo tantos idiomas, eu me viro no espanhol, falo o francês o inglês e o português. Só que cada pesquisa 
demanda um idioma, não é pesquisar o século XVIII em inglês, o século XVII e o século XVIII foram o apogeu da 
França, a França mandava no padrão estético, na arte, em tudo! As pessoas me dizem: “você encontra coisas 
incríveis em pesquisa que a gente não encontra”, eu falo: “primeiro, estou falando de pesquisa de internet, que 
hoje para pesquisa pictórica, a pesquisa de iconografia é a mais farta, então tem essa pesquisa que deve ser 
feita, por exemplo, para Wagner muita coisa, mesmo sem falar o alemão, que na verdade a única hora que me 
entristeceu de não falar o alemão foi quando eu fui fazer Wagner, eu queria falar aquele idioma para poder 
entender mais profundamente ainda, poder estudar mais, mas o estudo eu fiz em alemão, eu pegava as 
palavras, traduzia e procurava, eu ia perguntando quem sabia. 

  
Continuando a pergunta, a gente primeiro estuda as épocas que estão envolvidas, a época atual, a época da 
ação do espetáculo e a época em que foi escrita para saber o porquê eles falaram naquele assunto naquela 
hora, geralmente o ser humano e a arte expiram as necessidades do momento histórico, a gente tem que 
entender que a forma da arte é fruto do momento histórico, a forma da arte não é um acaso, a forma da arte 
responde a uma necessidade da humanidade naquele problema, exemplos: quando você tem no século XVI pra 
XVII, as golas elisabetanas, tem uma que se chama roda de carroça, em francês, de tão grande que ela é, do 
tamanho de uma roda de carroça, porque a gola elisabetana? Porque é bonito? Não, a questão não é essa, a 
questão é: nesse momento você tem na Inglaterra Shakespeare, em Portugal você vai ter Gil Vicente, um 
pouquinho antes desse período você vai ter Molière e Racine, o que significa isso? A gente está vivendo o 
momento da expansão da palavra, todos esses homens trabalham com o verbo, ao contrário do que se pensa o 
ocidente não se inspirou nos Gregos, os Gregos ficaram esquecidos até o século XIX, o ocidente se inspirou no 
que dominou a Europa: Roma, Roma dominou a Europa. Então todos esses homens que eram da palavra se 
inspiraram no Sêneca, que era Romano, um grande autor, é um autor que ainda não foi estudado tudo que devia 
de tão genial que é e ele tinha a questão da palavra que é o que a gente investiga no Shakespeare, no Molière, 
no Racine, em todos eles. Roma dominou a Europa, foi essa cultura que pegou, porque será que no momento 
onde a palavra se expande exatamente a gola, que é a região da garganta está enorme, dilatada? Por que no 
século XVIII, sobretudo na França, falar em século XVIII é mais conveniente falar da França, a Inglaterra é mais 
modesta e nem é o grande país que forneceu neste momento. Na França você tem perucas que chegam a um 
metro para cima da cabeça e ancas enormes, “ah, é a forma da moda”, não! É a resposta da moda ao que é o 
retrato do século, é o século das luzes, é o século do iluminismo, para mim a produção intelectual humana 
chegou ali num ponto de ápice, de brilhantismo, que a gente não vai ver mais, porque quando entra o povo no 
poder, imediatamente, tudo bem era uma necessidade histórica é óbvio, não podiam ficar naquela fome, ok, mas 
quando entra o povo no poder, o povo é imediatamente moralista. Então a liberdade de pensamento do século 
XVIII, a gente não vai ter mais, a liberdade de um Voltaire a gente não vai ter mais, que não era politicamente 
correto, a gente não vai ter mais, ou seja, o pensamento está dilatado no seu máximo, portanto eu entendo como 
pensamento dilatado que a forma da cabeça esteja enorme com uma peruca que tem um metro para cima da 
cabeça e ainda tem uma fragata em cima, que as mulheres às vezes iam para bailes sentadas no chão das 
carruagens porque não dava tamanho para ir sentada no banco, então eu tenho uma dilatação enorme da 
cabeça e eu tenho uma dilatação enorme do quadril, talvez em Roma imperial o mundo tenha experimentado 
tamanha dissolução de costumes, sem julgamento moral nisso, dissolução de costume era uma liberdade sexual 
absoluta, tanto que eu costumo dizer que se a roupa de XVIII, a roupa clássica, feminina, está pesada demais 
ela está errada, porque aquela roupa foi feita para essa gente levantar a roupa em um canto do palácio e ter 
sexo em pé sem o menor problema. Tanto que se você olhar o panier de XVIII, ele é uma grade de um lado, uma 
grade do outro, a traseira e a frente é livre, então o sexual está dilatado. Você tem uma camada inteira, uma 
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geração inteira de escritores como Pierre Choderlos de Laclos, com Ligações perigosas, Marquês de Sade com 
uma obra imensa. Toda essa geração vivia o sexo de uma maneira muito livre, não era um problema o rei ter 
uma amante, todo mundo sabia que ele tinha uma amante, não era um problema a Madame de Pompadour, que 
era uma mulher que inclusive foi importantíssima para as artes, era uma grande intelectual e era amante do rei, 
ninguém esperava esse amor romântico dele pela rainha, não era esse o lugar, então há uma liberdade de 
pensamento ali que levava a uma vivência sexual enorme, a anca está enorme, e o pensamento dilatado está 
expresso nas perucas. Não é à toa e o que é curioso: é uma época de contraste, ainda é barroco, já estamos 
entrando no final de XVIII para o Rococó mas é Barroco ainda, ainda é parte do Barroco e o Barroco é de 
contrastes, é curiosíssimo que em uma roupa, você tem um tipo de indumentária bordada a fio de metal de prata 
e ouro com pérola, algumas com pedras preciosas na roupa, as peças stomach com pedras preciosas, você tem 
isso e você tem no meio dos bordados na barra saquinhos de renda ou de tule com pedaços de toucinho para 
que as moscas não voem em volta da cabeça porque o cabelo é empoado com farinha de trigo e gordura de 
porco e posava mosca porque ninguém fazia um cabelo daquele tamanho para um dia, então aquilo fica dias na 
cabeça e é claro que pousa mosca e dá bicho, então é uma roupa luxuosíssima e a gente vê hoje o luxo da 
roupa. Felizmente elas não têm mais o odor que tinham, mas era uma época de muita pouca higiene, Paris 
infestada de ratos, o sistema de esgoto não funcionava, isso na época de Luis XIV, Luis XV e Luis XVI, as três 
épocas, tanto que a indústria de perfumaria ganha uma força enorme, precisava. Tem uma coisa muito louca na 
história, a gente é colônia, a América inteira foi colônia, o Rio de Janeiro foi a única corte das Américas, mas a 
gente é colônia, então os ventos da liberdade e da independência, claro que são simpáticos para a gente, o fato 
é que a França pode comemorar o 14 juillet (14 de julho – dia da Bastilha) e a revolução o quanto ela quiser mas 
a França vive até hoje de uma indústria de luxo implantada pelo Luis XIV, que foi o homem que mais fez por 
aquele país. Ele criou uma indústria de moda, de luxo, de turismo, de perfumaria, foi ele que criou isso, foi esse 
homem que bancou o Molière mais para o final da vida, esse homem bancou uma indústria de cultura, luxo, de 
moda de tudo o que sustenta a França até hoje, eles vivem da aristocracia. Então essa época cheia de 
contrastes está expressa, é isso, você imagina uma roupa bordada a fio de metal, a fio de prata e ouro com 
toucinho para atrair mosca?! Claro, ou elas ficam na barra da saia ou ficam voando em volta da cabeça. Então a 
moda responde ao pensamento da época, por isso eu te digo que é tão importante entender em que época foi 
feita, a obra sai dessa época por quê? Muito bem, então no momento que a gente entendeu essa questão 
histórica eu acho que a gente tem que no começo da pesquisa olhar muito mais uma pesquisa teórica do que 
uma pesquisa iconográfica que a internet hoje nos fornece com tanta facilidade, a maioria dos erros que eu vejo 
hoje em figurino são porque as pessoas ficaram vendo iconografia e não estudaram como acontece. Século XVIII 
então é campeão de erros, porque ninguém parou para estudar aquilo, porque o tempo era dilatado, aquela 
gente não tinha afazeres, eu estou falando de nobre, aí roupa de povo da idade média até o século XX mudou 
muito pouco, se você olhar no interior da Europa é a mesma coisa, interior da Europa não segue tendência de 
moda, aldeia não segue tendência, isso não existe, as pessoas precisam sobreviver antes para depois consumir 
moda. Então eu acho que a gente tem que olhar mais para o conteúdo das coisas, a literatura de cada época fala 
muito sobre cada época. Agora fazendo a Tosca, como eu não tive tempo nenhum de pesquisar, eu chegava em 
casa esgotado porque passava 14 horas no teatro, eu tinha uma chave de um camarim para poder dormir no 
teatro se eu precisasse. Eu descobri, eu entendi a Tosca quando eu entendi quem era a rainha para quem ela 
canta no segundo ato, ela canta para Maria Carolina de Nápoles, filha da rainha Maria Teresa de Áustria, teve 
muitos filhos, portanto ela tinha muitos irmãos, a Maria Carolina de Nápoles era a irmã favorita da Maria 
Antonieta, elas eram tão amigas que ao que diz a história, quando uma caia doente a outra adoecia junto, a 
gente está em 1800, foi no começo da década de 90 do século XVIII foi em 1793, se não me falhe que a Maria 
Antonieta foi guilhotinada, você imagina oito anos depois o pavor que essa rainha tem a qualquer influência 
revolucionária, a irmã querida dela morreu de uma forma brutal, aí eu comecei a entender a ópera, porque eu 
entendi a história da ópera não foi em nenhum livro de moda, não é nesse lugar. A gente entende o coração de 
uma época no pensamento do homem daquela época. Então eu acho sempre que a pesquisa teórica, ler sobre o 
que você vai fazer, é fundamental, ler sobre aquela época, entender como vivia aquela gente, uma vez feito isso, 
sim a gente começa uma pesquisa iconográfica, mas o que eu chamo de pesquisa iconográfica? Eu já sei no 
momento que eu li que perfil eu quero para cada papel, o que é necessário dramaticamente em cada cena, eu 
estudei a obra, e aí eu vou vendo e reconhecendo coisas que podem me servir. Cada um tem a sua maneira de 
trabalhar: eu sou incapaz de pegar uma roupa, a não ser quando é uma citação, estou fazendo Paris 1950, tem 
uma mulher rica, é natural que ela vista Dior ou Jean Patou, então eu posso citar um desses formadores de 
moda, que são geniais, eles são históricos. No século XVIII as modistas são mais diluídas, tem uma modista que 
é da Maria Antonieta, é dela, que inclusive diz uma coisa maravilhosa, ela se chamava Mademoiselle Bertin 
(Rose Bertin), ela diz no século XVII: “não existe nada de novo na moda, exceto o que se esqueceu”, olha a 
visão desta mulher! Ela entendia que a forma já tinha sido esgotada, a forma se esgota se a roupa não tem um 
pensamento, ela é só forma, ela é velha e uma roupa que é para servir a uma obra de arte, que uma peça de 
teatro ou uma ópera, ela não é um figurino para você olhar numa foto 10 anos depois e ela estar passada, ela 
tem que ainda ser pertinente como obra de arte, pois ela é carregada de significados, se ela é só uma forma ela 
fica velha, só uma forma serve a moda, a moda é comércio, a moda não é arte, a moda que se faz hoje é 
comércio, não estamos falando do Dior, moda é comércio, a moda que hoje ainda é arte como fazia McQueen, 
por exemplo, não é uma moda usável, ia por um caminho de arte e era absolutamente genial o que ele fazia, 
mas não é wearable, não é usável. Então uma obra carregada de significados não envelhece, quando ela está 
plantada, enraizada no significado e não na forma, e você olha 10 anos depois uma foto ou um vídeo, o que for o 
registro, ela ainda tem pertinência porque ela é fruto de um significado, não de uma brincadeira estética. Tem 
gente que pega igual, eu nunca faço igual, eu penso “espera aí, esse corte tem uma coisa que vai dar uma 
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rigidez que me serve”. Geralmente as minhas pesquisas são absurdas, a pesquisa que eu fiz para Josephine 
Baker chegou a 4.850 imagens, porque eu tive que fazer um trabalho de plumasserie pesado e não se faz nem 
em Paris mais esse trabalho de plumas, talvez quem trabalhe para o Lidô, mas o Monsieur Legeron, um 
plumasserie de Paris, o mais famoso, eu tive em seu atelier, esse homem é incrível, gentilíssimo, ele me vendeu 
coisas incríveis a preço de nada, ele disse: “você conhece os animais, os pássaros todos, à 25 anos ou mais 
ninguém entra aqui pedindo as coisas que você está pedindo, as pessoas não conhecem mais”. Minha avó 
também fazia chapéu, era brincadeira minha de criança, a caixa de plumas de chapéu dela ficou comigo, era 
uma caixa de chapéu cheia de plumas antigas e eu colecionei pluma antiga a vida inteira. Então quando eu fiz 
Josephine Baker chegou a essa quantidade de imagens, não tem mais referência de plumasserie no mundo, aí 
eu estudei tudo o que tinha de plumasserie no mundo e ainda assim eu falei “me falta” aí eu: “já sei, eu vou na 
raiz”. Tem uma filósofa da USP chamada Scarlett Marton e ela usa um termo que eu adoro, e para pesquisa é 
um termo muito útil, ela diz: “a gente tem que chegar no núcleo duro, o núcleo duro é a raiz da história”. De onde 
saiu o trabalho de plumas, por exemplo, é o trabalho de uma tribo e aí passou às camadas mais altas da 
sociedade, de absorver a possibilidade da energia que tem aquele pássaro. A possibilidade como teve sempre a 
simbologia, os pássaros sempre tiveram para o homem a simbologia de liberdade, não tem como não ter, não 
conhecem os pássaros, os pássaros são metódicos, eu tenho um e sei. Tem essa alegoria, tem simbologia, é a 
necessidade de chegar nesse lugar. Então eu abri uma pasta imensa de pesquisa de aves exóticas e o trabalho 
de plumas de Josephine Baker foi feito muito em cima desta pasta, não em cima de trabalho de pluma feito, 
porque por mais que a gente seja competente ou não no trabalho que a gente faz, há um diretor de arte que 
ganha de todos nós, para mim no mundo tem o maior diretor de arte de todos que é Dani Ferretti, ele Pedro Tos 
e Gabriela Pesconti, a equipe mais incrível que existe, eles fazem o que devem fazer, quando é para fazer 
alegórico sim, quando não é, não, mas tem um diretor de arte que ganha de todo mundo inclusive deles: a 
natureza. A natureza é um diretor de arte que não dá, a gente precisa aprender com a natureza, ela tem muita 
coisa para dizer para a gente. Então eu fui buscar nos pássaros, a pesquisa toda chegou a 4.850 imagens, é 
uma brutalidade! Foram meses de madrugadas para achar isso, aí sim, ou seja, tem uma roupa em cena que 
precisa ser uma cópia do que ela usou: é uma citação icônica, precisa, eu dei uma releitura de leve de textura, 
um pouco mais refinado do que seria, até porque é uma saia de banana, ela usou várias, então eu fiz a minha 
releitura com as tonalidades todas que eu queria para não ficar chapado, os brilhos de tonalidades variadas de 
amarelo para dar topografia que eu queria e aí é outra coisa é como botar aquilo em cena hoje com os recursos 
de luz de hoje que não são os de 1920 e fazer aquilo ser relevante. Então sim, depois desta pesquisa toda para 
mim é muito claro, para mim um texto ou uma ópera tem uma cor que te ajuda a contar aquela história que te 
serve para contar. Em geral nas coisas mais trágicas, pode ser uma coisa minha, eu não consigo usar tanta cor, 
as cores são mais secas e precisa de sangue, não existe tragédia sem sangue, as tragédias antigas eram 
ligadas aos laços de sangue como Édipo antigo e Édipo em Colono, na verdade na ordem: Édipo, Édipo em 
Colono e Antígona, são tragédias de laços de sangue, com Shakespeare para frente a gente tem as tragédias de 
vingança onde também se derrama sangue, na cena final de Hamlet morrem oito pessoas, então não consigo 
entender tragédia sem sangue, que é o vermelho, eu não consigo entender, tem uma hora que eu preciso usar e 
é claro que tem coisas que são de artistas para artistas, as pessoas adoram palheta de cinza, eu não gosto, por 
um motivo simples: a gente não é cinza, a gente é amarelo, a gente é sépia, da pessoa mais branca que nunca é 
branca até a mais negra que nunca é negra são palhetas de sépia, a palheta de sépia não quebra em contato 
com a pele, ela acolhe a pele, ela vai na sua pele e não quebra, a palheta de cinza é incompleta, porque quando 
a luz bate e a roupa está cinza você não está, ninguém é cinza, isso é escolha minha, é um gosto, eu gosto do 
que é mais orgânico e eu me definiria como um humanista, então eu gosto do que é humano, do que eu acredito 
como ser humano, o ser humano para mim não é uma figura de pedra. Tem como a gente fazer figurinos de 
pedras em cena, tem, mas eu preciso que seja crível, que acredite naquela figura como um todo não uma pele 
que não encaixa, já fiz coisas em cinza, mas eu acho pouco humano. Eu usei cinza quando eu queria uma 
palheta desumana, para mim é muito claro as formas e quando eu estudo as texturas, tem personagem que 
precisa de textura áspera, tem personagem que precisa ser macio, tem personagem que precisa ser fluido, tem 
personagem que precisa ser inteiro vaporoso. Por exemplo, eu me lembro de uma atriz que eu vesti muito, uma 
grande amiga que faleceu esse ano e que ela era uma mulher muito forte, muito yang, muito vertical ela era 
incrível a Solange Badim, muito respeitada no meio, e eu tinha um número na rádio nacional que eu precisava de 
muita delicadeza para ela, eu falei: “Solange, vamos fazer uma coisa? Vou fazer uma roupa com uma cor rosa 
claríssimo, vou fazer uma roupa inteira de gaze de seda pura”. A roupa inteira voava, ela usava uma echarpe 
enorme de gaze de seda pura, que a plateia não via, em degradê de rosa claríssimo, a camareira ficava com as 
pontas da echarpe na mão na coxia, quando ela entrava na linha da coxia para o palco a camareira soltava a 
echarpe que entrava voando atrás dela, ou seja, eu deixava a figura inteira fluida porque a atriz era muito, a força 
dela, ela ia ter em outros momentos, e ela achou ótimo, falou: “é bom porque eu fico macia, dá delicadeza”. Aí 
tem essas coisas das texturas, do que precisa de peso do que não precisa, do que precisa de alegria, do que 
não precisa, do que precisa de brutalidade e do que não precisa, de influência religiosa, isso para mim é claro na 
pesquisa, isso vai se configurando, então quando eu começo a ver imagem nunca idêntico mas certo detalhe e 
eu penso “essa linha de corte pode me dar uma imagem boa para esse papel, me traduz esse personagem”, às 
vezes é uma linha de corte só, e aí eu começo a formar, daí vem o momento de passar para o diretor e ver o que 
ele quer o que serve a ele, o que serve para a encenação dele, nem sempre você vai fazer o que quer. Se eu 
tivesse que dividir só em dois eu diria que tem dois tipos de diretor: um que pega um criador e espreme e o 
criador dá o melhor burocrático que ele tem a dar, um criador preparado espremido não abre asa, e tem um outro 
tipo de diretor, que te dá todo o material, te direciona mas apoia a sua asa para você voar, esses são os meus 
favoritos, mas sabem o que querem, eu quero ser dirigido mas eu não quero que me esprema porque eu fico 



310 
 

sem ter o que dar, fico sem poder colaborar com a minha experiência. Então eu acho que tem isso e, aí é meu, 
sempre, papo meu com os atores, eu vejo muita gente que não gosta de conversar com o ator, tem figurinista 
que diz que não gosta de ator, eu falo: “como você não gosta?”, eu passei a minha vida cuidando deles, eu sou 
um louco se eu não gostar! Meus amigos todos são atores, claro, eu dediquei a minha vida a cuidar deles, na 
verdade eu acho que hoje tem um equívoco com relação à qual é a sua função, não só na arte, na sociedade em 
geral, a função está perdida, todo mundo lembra que tem direitos e ninguém lembra que tem deveres. A função 
de um figurinista é ajudar um ator para que a comunicação dele com a plateia fique mais fácil, se ele manda 
visualmente uma informação errada, eu já vi atores vestidos por figurinistas que eu conheci, de pararem na coxia 
e se olharem para entrar, chorarem e dizer: “isso eu não posso usar! Eu faço uma mulher do povo e me botou 
um tailleur de vinil prata, eu faço uma mulher simples do povo, não viu o que eu estou fazendo”. Eu só sei te 
dizer que esta mulher conseguiu vencer e ganhou todos os prêmios e esse figurinista saiu do mercado, porque 
ele não queria se comunicar, ele queria mostrar a estética louca dele, ele não queria colaborar com o teatro e a 
ópera, são artes coletivas, quem quer trabalhar sozinho vai para casa pintar um quadro, então eu paro para ouvir 
meu atores ou os meus cantores. Por exemplo, no caso dos cantores líricos tem uma variação, tem gente que 
prefere uma respiração intercostal, tem gente que respira com o baixo ventre, tem mil coisas, então a primeira é 
saber qual é a sua, tem gente que gosta que a roupa seja mais apertada porque apoia, tem gente que quer mais 
largo porque não gosta de nada apertado, então eu entendo para poder ajudar. Não é uma brutalidade uma 
pessoa cantar horas de ópera com um figurino de época? É pesado! Eu me lembro de Eliane Coelho quando eu 
fui fazer Tristão e Isolda, são seis horas de ópera, Wagner escreve muito bem, antes de ela cantar o final que ela 
canta uns 40 minutos ele deixa ela descansando uma hora e meia no camarim, tem tempo para ela descansar e 
se alimentar porque aquilo precisa de força física, e falei: “Eliane, você quer me pedir alguma coisa?” e ela falou: 
“sapatos confortáveis, tenho que ficar em pé muito tempo”. E é claro que eu entrava com ela, ela vem de viagem 
no último ato, ela vem para encontrar ele. Eu achei em Manaus uma seda pura chinesa vermelha, aquele 
vermelho chinês que nenhum vermelho no mundo é igual aquele, que era uma capa um pouquinho pesada, que 
era o começo da cena e ela tirava aquela capa e acabava, na verdade Isolda é muito delicado né, Isolda sai do 
invólucro da carne no final da ópera, aquele amor dos dois não é possível na carne, ele vai ser possível no 
espiritual, então ela sai do invólucro de carne quando tira a capa, essa capa era em um vermelho absoluto e ela 
tirava e tinha um vestido levíssimo para ela acabar de cantar aquilo sem desconforto, de seda pura branca, que 
não é brilhoso é um brilho doce delicado, parecia um espectro, como se ela não tivesse mais em carne, como se 
ela já fosse substância espiritual, e com conforto para ela trabalhar, era só uma camisola de seda pura, então 
tem que achar essas coisas. A gente vai chegando e a meu ver ouvindo os cantores, ouvindo os atores, muitas 
coisas eles me ensinaram, essa mulher que eu encontrei quando eu tinha 17 anos virou minha contra-mestre da 
vida toda, dona Marisa Mota, essa mulher me ensinou muito, ela vestiu atores toda a vida dela, ela não vestiu 
roupa para o mundo, ela vestiu roupa para o palco, só, então ela tinha essa compreensão também da 
necessidade do ator e me ensinou muita coisa e aí a gente foi se alimentando. Ela é uma pessoa simples, de 
origem simples, mas no trabalho dela refinadíssima, essa minha professora suíça dizia que a mão dela tinha 
pedigree, a roupa tinha uma elegância que era uma loucura, era uma mulher simples, é uma mulher simples, 
muito minha amiga até hoje, e eu comecei a pesquisar as modelagens de época e a história inteira, então eu 
começava a juntar com ela. Uma vez a gente montou, eu não gosto de fazer casaca de homem, mas a gente 
precisou fazer casaca de homem, geralmente eu faço com um alfaiate, eu precisava que ela cortasse os ombros 
estreitos, mas dizer corte ombros estreitos, tive que dizer mil vezes, eu falei: “corte ombros estreitos” ela falou: 
“por que?”, eu falei: “porque essa gente, estamos falando de nobres, não trabalha, não tem porque ter ombros 
largos, o ombro é estreito e geralmente o tórax era mais empinado para frente”, ela entendeu para não esquecer 
nunca mais, porque tinha um por quê de ser assim. Então a gente se alimentou um ao outro por 37 anos, eu 
vinha com bagagem de história de modelagem de época e ela vinha com todo o saber dela de fazer, porque ela 
costurou a vida inteira, é uma troca incrível e se transformou em uma grande amizade. Então sempre nesse foco 
de ouvir o ator até o último momento. Se você tem uma criação sólida e um conceito sólido, o conceito não vai se 
perder porque você em vez de dois botões botou três ou ao contrário, ou se você afrouxou um pouco mais uma 
saia porque precisava, se é um conceito não vai se perder, se é uma brincadeira formal se perde. Então o que eu 
poderia dizer de processo de criação é isso, vai se afunilando tudo. Eu me lembro de um processo que eu tive de 
uma peça macabra, eram três noivas no interior do Brasil Vitoriano e que elas eram forçadas pelo pai a casar no 
mesmo dia, uma um pouco mais velha tinha 25 anos, uma outra de 17 e uma menina de 11 anos, e o que achei 
de mais terrível para botar na menina de 11 anos, eu falei: “eu não vou fazer um vestido de noiva, vou fazer uma 
roupa de primeira comunhão”, ela casava com uma roupa de primeira comunhão com missal e terço, é brutal! É 
uma menina que ainda é menina, você deixa claro que ela é menina, então era uma peça muito brutal, muito 
tenebrosa, passada em uma casa abandonada, era uma coisa terrível e era muito mórbido e aparece uma prima 
no meio que na verdade se descobre que ela está morta, era tudo muito tenebroso e eu comecei a pesquisar 
coisas e coisas e coisas e eu me lembro que durante três noites eu não desenhei, de propósito, durante 3 noites 
eu tive pesadelos terríveis e aí eu vomitei os desenhos! Os desenhos não são bonitos, são desenhos em bico de 
pena, são brutos, são fortes, mas os desenhos têm a brutalidade de que a peça precisa e era curioso porque as 
pessoas diziam: “nossa isso não é a cara de Tim Burton? Você viu o quê do Tim Burton para fazer isso?” eu 
falei: “nada! Vocês estão fora do núcleo duro, vocês estudam o fácil, falam ‘vou pegar um filme da mesma época 
e vou botar para ver’, não, os pesquisadores do Tim Burton provavelmente procuram aonde eu procurei, nos 
sites de fotografia de gente morta do final do século XIX a fonte é a mesma, a fonte de pesquisa é a mesma”. É o 
tal do núcleo duro, é o centro da história. Além do mais, aquele filme tem um criador que assina por aquilo e os 
créditos são dele, não são meus! As pessoas reconheciam porque tinha uma coisa de época meio barroca com 
uma morbidez, uma sujeira, reconhecia-se isso, mas porque devo ter pesquisado, não sei se sim, porque eu 
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nunca parei para analisar seriamente a obra do Tim Burton, vi uma coisa ou outra, o que eu gosto dele é até o 
menos fantasioso que é o Peixe Grande, mas eu provavelmente bebi da mesma fonte, é lindíssimo. Eu tenho 
achado a arte muito acomodada com a pesquisa fácil, se a gente vai nisso que eu vou insistir, que não é meu 
esse termo, é dessa mulher Scarlett Marton, é uma estudiosa de Foucault da USP, esse núcleo duro é o miolo 
do que está se falando, do que a gente está falando: de uma época tão mórbida que produz o mito do vampiro, é 
dessa época, de uma época tão mórbida que as crianças morriam e tiravam foto da criança encostada como se 
tivesse viva! E guardavam as fotos, do lado da irmã que tinha sobrevivido, pousando as duas, são coisas 
terríveis, mas é da época, a gente tem que pensar que é final do século XIX, morria muita gente, as pessoas às 
vezes quando eu faço época e é coisa muito séria, falam: “não tem muito preto?” eu digo: “precisa ter, porque a 
expectativa das pessoas eram de 40 anos e luto se mantinha”. A minha família é franco-espanhola, a parte 
espanhola da minha família, minha bisavó, o marido se matou sei lá, ela tinha 30 anos, eu conheci essa mulher, 
eu me lembro dessa mulher com 85 anos de luto! Para Espanha, luto eterno para as viúvas, a família acaba por 
tirar, é meio luto depois de meio ano e se tira o luto completamente depois de um ano, mas a viúva não. Então 
nessa época o convívio com a morte era muito forte porque as pessoas morriam muito, é para lembrar. Talvez a 
gente esteja vivendo um momento perigosíssimo de se esquecer do passado, esquecer o passado é muito 
perigoso, o passado tem muito para nos ensinar, a gente não deve ficar nele, a gente deve passar por ele para 
entender, se a gente passar pelo passado para entender a gente vai entender o futuro muito melhor. Porque será 
que o Picasso que era um homem tão incrível nas loucuras que fazia, se você pegar os desenhos acadêmicos, 
ele é um deslumbramento de anatomia, ele não produz uma arte inteira truncada e quebrada porque ele não 
sabe o fazer acadêmico, não, é a opção estética dele não é uma falta de opção é a opção, é escolha dele porque 
aquilo fala melhor da terra que ele vive, porque não há como fazer Guernica que fala da guerra civil espanhola, 
que foi uma brutalidade imensa, de uma forma certinha, precisa daquela coisa toda quebrada para ter a violência 
que tinha a guerra civil. Os grandes movimentos de vanguarda no mundo não se deram porque alguém queria 
fazer algo novo, se deram porque alguém era tão genial e viu tão profundamente que o que produziu falava tão 
bem da sua época que era novo, é só você olhar Leonardo da Vinci, que eu acho que talvez tenha sido o homem 
mais genial que já pisou o planeta, um homem que fazia tudo e tudo muito bem, ele é contemporâneo hoje! Ele 
ainda é contemporâneo, esse homem fez uma escada no castelo de Chambord na França que são duas escadas 
enfiadas dentro uma da outra, eu vejo você subindo e você me vê descendo, parece uma escada só, mas não é, 
são duas, eu não encontro com você. Esse homem já está falando aí da dificuldade de encontro do ser humano, 
está embutido nessa obra, que é uma investigação do século XX, dos existencialistas do século XX, então é por 
isso que eu vou brigar sempre por essa questão, ir nesses grandes homens, quando você reverencia, quando eu 
te falo da Bibi por exemplo, eu tive a sorte de ser amigo dela, a muitos anos eu trabalhei com ela e ficamos muito 
amigos e tenho sorte de compartilhar do saber dessa mulher, temos conversas longuíssimas madrugada a 
dentro sentados um dos lado do outro, às vezes no chão da cozinha, falando da vida, quando você reverencia o 
saber de uma mulher dessa, você imediatamente se abre carinhosamente, afetuosamente para receber o que 
ela tem a dar, no momento que você nega ou não reverencia a grandeza da história você não aprende com ela, 
se render a grandeza da tradição de alguns gênios como Da Vinci é aprender com aquilo, se você se rende é 
quase um olhar a obra e se apaixonar e querer entender o porquê daquilo e isso entra cartesianamente, 
mentalmente isso entra emocionalmente, isso entra, e passa para o meu jeito de ver o mundo, tem um erro, as 
pessoas querem separar o artista do ser humano, o artista é da mesma estatura do ser humano, um homem não 
pode ser um artista maior do que o ser humano é. Vou voltar a falar dela só porque ela é o exemplo, Bibi é um 
grande ser humano, e aí essa mulher tem uma visão do ser humano tão clara porque ela se interessou pelo ser 
humano, que quando ela entra em cena essa humanidade que ela viu carinhosamente no outro é retratada, está 
nela. Eu uma vez perguntei a ela, era uma situação muito delicada, ela estava fazendo Gota D’água e o marido 
dela era ator, Paulo Pontes, ele e Chico Buarque (escrita pelos dois), e o marido faleceu no meio da temporada, 
e ela estava velando o corpo do marido, ela saiu do velório e ela foi para o teatro fazer espetáculo, acabou o 
espetáculo e ela voltou para enterrar o marido, eu falei: “me conta uma coisa, por quê? Você podia não ter feito”, 
ela disse: “eu não podia meu filho, eu tinha uma casa cheia, meus artistas todos precisavam receber, eu não 
tinha o direito de não fazer pela minha dor e deixar meus artistas sem receber”. Você entendeu o ser humano 
que está aí? Aí você entende porque essa mulher ainda comove plateias de duas mil pessoas, porque ela fala 
com o ser humano. A gente precisa se importar com o ser humano. 
 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Sim claro! É claro que, por exemplo, são esquemas e esquemas, eu já desenhei figurino de ópera seis meses 
antes da ópera acontecer, quando nem o elenco estava definido, o que é horrível para mim, as pessoas estão 
acostumadas a fazer isso, é horrível para mim porque é horrível desenhar uma roupa para uma pessoa sem 
saber quem é que vai usar, é muito confortável quando você desenha para alguma pessoa que você sabe quem 
é. Eu te falei da roupa da Tosca no último ato, eu tinha certeza que quando a Eliane Coelho entrasse em cena 
com as linhas de corpo que ela tem ela ia aproveitar os vetores de braço muito justos que eu deixei, eu a 
conheço como artista, eu fiz muitas ópera com ela, eu a dirigi, então eu sei o que ela vai fazer, como Eiko Senda, 
eu conheço essas artistas, como Gabriella Pace como Lidia Schäffer, como Leonardo Neiva, são pessoas que eu 
conheço eu sei como ajudar, é mais fácil, eu sei as necessidades. Então é claro que eu levo em conta o 
movimento e eu acompanho o ensaio isso para mim é fundamental. A última coisa que eu fiz no Theatro 
Municipal de São Paulo, como eu te disse, eu peguei um camarim para ficar de quartel general meu, onde eu 
tinha os materiais, onde a Rosa Casalli na maior gentileza me mandava vir um café e tudo o que era necessário 
e eu estava a um passo de elevador da cúpula. 
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Eu vou voltar no ponto, como eu tive formação de ator e bailarino, a questão do corpo e das possibilidades e 
limitações do corpo sempre foi uma coisa muito clara. Eu me lembro que uma vez, eu era muito jovem e fui 
executar um figurino de um grande figurinista internacional e me pediram para coordenar a execução do que 
seria modelagem, do que era época, etc. Tinha umas roupas usadas por uns adolescentes que a cintura era 
baixíssima e eles tinham que dançar, aí eu falei “eu não posso fazer isso” aí a diretora falou “por que não pode?” 
eu falei “eu não posso porque eu estou prendendo a articulação coxo-femoral dele, com a cintura neste lugar 
eles não conseguem levantar a perna, não tem como dançar”. Então esse tipo de coisa sempre foi uma atenção 
porque é normal quando você tem um certo domínio de corpo, desse universo, você pensa nisso. Qualquer 
profissional é um somatório das experiências que ele teve, as minhas experiências de cena me deram esse olhar 
para o conforto, do que vai ser usado, não é necessariamente um conforto objetivo. Eu me lembro de um ator 
que fazia um papel muito pesado, muito hormonal e ele era muito delicado, fisicamente inclusive, e a gente 
combinou com o diretor de botar botas muito pesadas, porque a bota ancorava ele no chão e uma capa pesada, 
na verdade, de início “uma capa pesada vai atrapalhar, uma bota pesada vai atrapalhar” Não! Para ele servia, 
para o papel que era, entendeu? Às vezes não é em linha reta, claro que isso foi negociado com ele, eu disse: 
“estou pensando em fazer isso, o papel precisa de peso, é bom eu te ajudar nisso” e ele foi super receptivo. 
Então tem todo esse jogo, às vezes não é nem o que é confortável, é relativo. Às vezes não é só um conforto 
físico, mas sim um conforto para facilitar a comunicação.  

 
Você já fez de tudo né? Ópera, teatro, balé... Tem alguma coisa que você não tenha feito? 
Já fiz de tudo, deixa eu pensar... Já fiz teatro, já fiz ópera, o que eu mais fiz foi teatro, logo depois balé, TV um 
pouco, cinema menos e fiz evento, já fiz tudo. E é bom a gente saber a diferença, a gente falou tanta coisa do 
conceito ontem que é importantíssimo para mim, não sei fazer nada sem conceito! Eu costumo dizer que eu 
equalizo coisas, você viu Josephine Baker ontem: o primeiro figurino é simplérrimo, era para ela chegar como se 
fosse alguém da plateia, não era o que eu queria, eu queria um pouco menos cara de roupa de aula de dança 
mas enfim, isso foi um pedido do diretor, porque eu queria ela no nível da plateia para depois ir subindo até os 
absurdos de figurino que a Josephine usava, eu queria volume zero, o primeiro figurino quase não é figurino, 
está um pouco estudado a linha que é, como ela tira para poder ficar nua mas é quase zerado, a parte de cima 
foi confeccionado para esse espetáculo, a parte de baixo não, em geral tudo o que existe para vender é mais 
barato do que para confeccionar, é feito em escala industrial e a gente não trabalha industrialmente. Do mesmo 
jeito que conceito também tem level, tem volume. Tem espetáculos aonde o conceito tem que ser muito suave, 
estou fazendo Doce pássaro da juventude agora e fiquei feliz porque as críticas foram muito boas para o figurino 
e o diretor falou: “Todo mundo está falando tão bem do figurino” eu falei: “é porque eu fiz do tamanho da peça, 
eu não fiz espetacular”, é simples é só uma camisa com uma bermuda, é uma calça dobrada, é você fazer no 
tamanho da peça. E o conceito também é isso. Eu me lembro de um espetáculo que eu fiz que me deu muita 
felicidade e que ficou 10 anos em cartaz, foi o Sassaricando, o espetáculo ia e voltava, a gente teve mais de 20 
temporadas ao todo e eu fiquei surpreso porque eu tive uma indicação ao prêmio Shell com o espetáculo, eu 
fiquei surpreso porque no Sassaricando era um conceito suave, era um espetáculo de marchinhas de carnaval, 
não podia entrar com um conceito pesado, as mulheres iam estar lindas. Como as marchinhas começavam a vir 
lá detrás, o primeiro ato era todo em sépia e o tempo todo, todos os bordados foram mandados fazer, eu fazia 
um pedaço e o bordador seguia, para explicar o que eu queria tinha que fazer, era como se fosse uma chuva de 
confete que caiu na roupa e ficou, então tinha uma mistura de tonalidades de sépia para não ficar chapado, claro 
que tinha os tons de dourado e prata estavam localizados no peito para fazer o formato do peito, os tons escuros 
estavam na cintura para afinar a cintura, isso é uma questão técnica de favorecer forma, mas era um conceito 
suave, como agora o Guanabara Canibal, é um conceito pesadíssimo. Então tem volumes, tem espetáculo que 
tem que ser suave, tem que fazer o que precisa, tem espetáculo que pede que você mande pesado, depende. 
Em geral a ópera te demanda mais, mais por exemplo: acabei de dirigir A voz humana, uma ópera de Francis 
Poulenc com o texto de Jean Cocteau com a Eliane Coelho em Belém, nessa ópera eu não tentei enlouquecer, 
tenho até uma proposta de fazer mais distorcido agora que já está mais maduro mas em um primeiro momento 
era simples como o Diálogo das Carmelitas, é histórico! É totalmente histórico, essas freiras existiram, tiveram 
nomes, a gente sabe os nomes, tem registro e é num contexto de Revolução Francesa, não dá para tirar do 
contexto, fica esvaziado a gente não tem aquele contexto de ter uma guilhotina funcionando. Então tem coisas 
que suportam, exemplo, o Shakespeare é um autor, isso serve também para as óperas que tem texto de 
Shakespeare, o Shakespeare é um autor que aguenta quase tudo, a gente tem várias versões atuais com coisas 
completamente contemporânea: Macbeth, Rei Lear com um quê de guerra e tudo funciona. Por exemplo, as 
peças históricas do Shakespeare não aguentam tanto: Henrique IV, Henrique V, Ricardo II, é mais difícil fazer 
contemporâneo demais porque essa gente existiu e tem um contexto social e histórico. Tem gente que defende 
exatamente ao contrário, que tem que ter liberdade, tudo bem, eu acho que essa liberdade de criação tem que 
negociar com um certo respeito pela obra. Será que a gente acha que o ego da gente é maior do que a própria 
obra que é incrível? Eu vejo as pessoas fazendo barbaridades com obras clássicas, eu vi a pouco tempo uma 
montagem no Rio de Janeiro que tentava ser contemporâneo e era totalmente esvaziado, uma peça lindíssima, 
mas montada totalmente esvaziada, eu não conseguia ouvir o texto. Tem que ter além de coerência um certo 
respeito porque existe uma obra, uma obra absolutamente consagrada e porquê uma obra de arte é 
consagrada? Porque no fundo no fundo ela não envelhece porque ela fala profundamente do ser humano, ela 
fala da sociedade, ela fala do caráter do ser humano, por isso ela é considerada uma obra que não envelhece. 
Então essa coisa do conceito tem volumes como a coisa do conforto é negociável, o que é necessário para o 
palco. Por exemplo, eu como ator, sempre gostei de capa pesada para época, porque ela te dá o corpo. Eu vesti 
por anos uma amiga minha que era meio musa minha, uma mulher chamada Ana Zettel, que é uma mulher de 
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família cultíssima, com uma educação incrível, muito inteligente, e eu tinha muito prazer em vestir essa mulher e 
ela dizia uma coisa muito bacana: “a roupa de época quando ela está feita corretamente ela empurra o seu corpo 
para o lugar certo, a roupa Vitoriana, ela empurra o seu peito para frente e o seu quadril para trás, esse formato 
de S, quando a roupa está bem construída ela te coloca no lugar”. E ela vestia muito bem, umas das mulheres 
que eu melhor vi vestir figurino, como a Eliane Coelho, veste como ninguém qualquer coisa que se coloca nela. 
Porque saber vestir o figurino é parte do ofício, e essa mulher dizia: “a roupa te coloca no lugar, a roupa de 
época bem feita e a gente não pode brigar com a roupa, não adianta a roupa te empurrar para uma linha S 
vitoriana e você querer colocar o quadril para frente ou em outro lugar, as pessoas que eu vi tentar fazer isso 
tiveram problemas inclusive de dor na coluna”,  além do mais você não passa cinco dias da sua vida direto com 
aquilo, você veste para trabalhar. Então tem essa questão da linha, tem um teste que eu faço com as atrizes, 
sobretudo quando elas começam a reclamar um pouco do espartilho, é claro que eu dou espaço para respiração, 
como você viu meus espartilhos têm malha do lado, tem tudo, mas tem uma certa rigidez que é necessária, 
exemplo, eu comprimo com a mão na lateral da cintura delas, comprimo muito e eu digo para elas: “tenta falar 
agora”. Viu o que acontece? Você tem uma dificuldade em falar. Porque as feministas vão queimar espart ilho? 
Porque elas querem falar, elas querem reagir, não há como uma mulher reagir com cinturas mínimas, o 
diafragma encolhidíssimo, elas fisicamente não tinham como, por isso que elas falavam curto, com a respiração 
curta, falavam baixo, não reagiam e desmaiavam por qualquer coisa. Esse movimento todo foi de libertar o 
corpo, a liberdade social e a liberdade da psique da mulher precisavam da libertação do corpo, o corpo é 
imperioso na vida da gente, a gente está atrelado a ele. Então é claro que eu não deixo a roupa justa demais, 
mas eu deixo um pouco quando é o caso e eu explico isso a elas, é incrível como explicar isso a uma atriz é 
transformador, porque ela entende um monte de coisa, você vê muita mulher fazendo espetáculo de época muito 
livre! Elas não tinham essa força, uma mulher para chegar a virar o jogo em época é uma mulher muito forte, ela 
mesmo assim reage apesar da impossibilidade física. Então tem uma negociação, às vezes tem um pequeno 
desconforto que ajuda, como a roupa pesada. Se você tem um personagem muito pesado não dá para colocar 
uma coisa fluida nele. Até a textura do tecido que você vai escolher é outra, você vai puxar para o fosco, para o 
áspero, eu acho que isso ajuda. 
 
Durante o processo de criação, você procura saber sobre particularidades e restrições do ator, como 
alergias ou preferências? 
Sempre. Com óperas às vezes, por exemplo, a gente chegou com Nabucco pronto em Lisboa, no Teatro 

Nacional de São Carlos, a gente tinha feito com Eiko Senda em Belo Horizonte, foi a estreia nacional, fizemos 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a Eliane Coelho, que cantou muitas vezes o papel pela Europa e fomos 

fazer em Lisboa com a Elisabeth Matos isso foi a um ano e quatro meses atrás. E a gente foi basicamente com o 

mesmo figurino com mudanças porque a última a passar pelo figurino era a Eliane, e a Eliane é mignon e a 

Elisabeth é uma mulher grande, alta, mas isso se negociou, um vestido foi refeito porque não tinha como fazer 

uma emenda. Tinha uma capa que era uma renda oriental caríssima toda rebordada, isso não tinha como fazer, 

mas a gente conseguiu, fazer uma emenda, roubar um tecido de dentro de uma costura, enfim, deu certo. Era 

uma gola inteira de pedraria furta cor em tom de pavão, era para cena da coroação da Abigaile, e no meio do 

pavão, eu tive que montar isso, e o encaixe de pluma porque não haveria como, a gola era inteira de ave do 

paraíso que saiam do meio das pedras, eram tufinhos de ave do paraíso que fazia uma gola que era um pouco 

maior de um lado do que do outro. Tanto Eiko como Eliane apesar de serem naturalistas e apesar de terem uma 

história preservacionista, elas entenderam que era uma coisa de teatro, elas jamais usariam algo animal na vida, 

mas entenderam que funcionava muito bem no palco. Mas quando eu cheguei em Lisboa, a cantora me chamou 

e falou: “queria te pedir uma gentileza”, era uma mulher muito educada e muito objetiva e sabia o que queria, 

essas grandes artistas sabem trabalhar, elas sabem o que pedir, porque você dizer “está me incomodando” não 

quer dizer nada, eu não sei o que é. Ela disse: “olha, eu senti algum incômodo nos sinos, eu fui ao otorrino e ele 

disse que pode ser alergia às penas da ave do paraíso, você poderia retirar?”, imediatamente eu falei: claro. Eu 

não vou te dizer que eu retirei feliz porque era muito forte, era uma cena para ser espetacular e era muito 

espetacular aquilo, e eu tirei, eu não posso, se uma mulher tem um papel como Abigaile, que é um papel famoso 

por derrubar cantora, é um papel tão bonito porque ela é suicida e durante toda a partitura ela musicalmente 

anuncia esse suicídio. Ela vai até agudo, agudo, agudo e cai absolutamente num grave, é por isso que eu falo 

que a gente tem que ouvir a música em ópera, musicalmente ela está o tempo todo de alguma forma se atirando, 

por isso tem o movimento da roupa desigual. Então é um papel muito difícil do ponto de vista vocal e 

interpretativo, eu não podia ter para mim a responsabilidade de criar na cantora uma alergia, eu tirei 

imediatamente. O fato delas solicitarem mudanças funcionais também é ótimo porque essa gente é muito 

experiente, além de serem os usuários a gente está falando de uma mulher que cantou pela Europa inteira, pela 

Rússia também, vestiu o que havia de melhor, a Tosca que ela vestiu em Viena ainda eram os figurinos que 

eram usados pela Callas! (Maria Callas), então é figurino de gente que sabe trabalhar muito bem, tem um porquê 

e essa gente trabalhava muito, se a gente falar de Eliane, ela chegou a um ponto de cantar cem récitas por ano! 

Isso é uma brutalidade! Ela cantava um dia e parava dois, direto! Isso dá uma experiência de estrada, é o que eu 

te falei: a gente tem que respeitar a experiência dos outros e aprender com eles, no momento que você abaixa o 

seu ego você aprende muito porque você está aberto para receber. Então mudo o projeto, se é necessário mudo 

sim. 
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Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Depende. Depende do tempo, em geral, infelizmente no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro se faz, por exemplo, 
jamais na Europa se faria o que eu fiz, a primeira montagem de Nabucco foi em 25 dias com coro grande, com 
figurantes, com tudo. Agora eu montei uma Tosca em quatro semanas, do dia de começar à estreia. Isso tem a 
ver com a realidade que o país está passando, tem a ver com tudo isso. Quando a gente começou a Tosca por 
exemplo agora, eu não tive tempo de desenhar! Eu rabiscava em pedaço de papel de caderno e botava para 
fazer, eu peguei logo as quantidades grandes e mais difíceis, não os solistas, peguei quando tinha o coro que 
entrava uma procissão imensa de cardiais que eram roupas trabalhosíssimas, rebordadas, pesadíssimas. Aí a 
modelista falou para mim: “eu estou ficando louca! Eu não tenho o controle do que falta” é uma ótima chefe de 
costura, muito firme no seu trabalho de reger a sua equipe, eu disse então: “me espera mais três dias, confia em 
mim, eu sei o que eu estou fazendo”. Eu não tinha tempo de passar todo o figurino para ela, se eu parasse uma 
tarde para passar o figurino inteiro para ela a gente não estreava! Aí eu fui passando e quando a coisa acalmou 
e deu uma brecha, todas as costureiras, todos os assistentes, os estagiários e bordadores, quando todo mundo 
tinha trabalho eu sentei com ela e expliquei, então ela disse: “você é danado, a gente já resolveu o pior!”, eu falei 
“claro! Eu tinha que começar pelo pior, porque primeiro esse pior tinha que ser bordado pela equipe de 
estagiários e assistentes, segundo: envelhecido, era tudo muito envelhecido, terceiro: eu precisava fazer 
adiantar. Então depende do caso, quando o trabalho é feito de modo mais tranquilo eu explico, quando o 
trabalho é mais corrido eu digo “olha, precisa disso assim, confia em mim”, porque às vezes explicar o porquê, se 
um figurinista vai em um espaço curtíssimo de tempo, que já é desumano fazer um trabalho daquele tamanho 
naquele tempo, se ele te explicar tudo... A equipe tem que confiar um pouco, quer dizer, eu não sou um cara de 
gabinete, eu sou um cara de atelier, com 18 anos de idade eu tinha atelier com oito pessoas trabalhando para 
mim, então eu passei a vida gerenciando equipe, eu sei fazer isso, tem um pouco da minha natureza, da minha 
personalidade, liderança é tranquilo pra mim. Uma vez disseram para mim: “você adora dar ordens” e eu disse: 
“eu detesto dar ordens, eu sei dar”, porque tem que saber, é do oficio, mas eu não gosto, por exemplo, a minha 
chefe de costura dos últimos anos e a que trabalhou comigo a vida toda, as duas eu nunca dei ordens, eu 
colocava o que era para fazer, essa última, Sonia Lourenço, que é uma mulher incrível, uma modelista incrível, 
uma costureira incrível, uma mulher incrível, e ela tem feito todos os meus últimos trabalho, foi ela quem fez a 
Josephine Baker, você percebe a qualidade, é muito bem feito! Ela fez sozinha, a cauda do vestido de paetê está 
estruturada com cavalinha para cauda não minguar, a cauda tem chumbo nas pontas para ela poder abrir para 
poder caminhar e não embolar no pé, tem mil truques ali. 

 
Essa cavalinha na barra é costura na peça? 
Eu faço uma meia lua de cavalinha que pega na cauda toda até a costura lateral no máximo, faz o contorno da 
cauda e pode, se você quiser, ser pespontada no forro com a linha da cor do forro, você pesponta o forro e o 
tecido e na costura detrás e em alguma costura mais que tenha, a gente firma o forro por cima da costura, você 
passa uma costura em cima da costura, ninguém vê, fica limpíssimo e sustenta, e uma cauda que vem para o 
meio da perna atrapalha profundamente o artista, você viu que as caudas de Josephine ficam para trás. Essa 
mulher por exemplo (Sonia Lourenço), eu nem posso dar ordens, eu ganho bronca se dou ordens. Se eu disser, 
“tem fotos na segunda-feira desse figurino”, ela reclama um pouco, faz parte, está tudo bem e a gente tem 
confiança um no outro para isso, se eu no domingo falar: “olha lembra da foto?” ela fala: “é segunda-feira! Eu já 
sei! Para que precisa repetir?” (risos). É um conforto, é uma profissional maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com 
gente adulto onde eu digo o que tem para ser feito, é horrível ficar vigiando o trabalho dos outros! Então a 
resposta é: eu explico o porquê quando dá tempo, e como eu fico muito no atelier, isso acontece com frequência, 
eu digo “olha está assim porque nessa cena tem cauda demais, são muitas pessoas entrando na sequência, as 
caudas todas têm que estar estruturadas, esse como tem cauda demais eu vou pedir a direção para ter dois 
atores segurando a cauda dele vestidos de sacristãos”, então tem negociações que passam da direção para mim 
para chegar na chefe de costura, enfim, e tem coisas também que são pedidos da direção, têm que ser 
respeitados. Eu acredito fielmente em hierarquia, eu não acredito em verticalidade e achar que eu que estou num 
posto acima da hierarquia sou melhor do que a minha modelista ou a minha costureira. Quando eu chego em um 
teatro para trabalhar, eu chego com uma pasta cheia de papéis desenhados e um monte de tecido, aquilo não é 
arte, aquilo é uma possibilidade, se eu não tiver uma boa modelista para cortar, aquilo vai para o ralo, se eu não 
tiver boas costureiras para dar acabamento, aquilo vai para o ralo, se eu não tiver boas bordadeiras para bordar, 
aquilo vai para o ralo, se eu não tiver uma boa faxineira, cuidadosa para limpar o atelier, vai ficando um caos e é 
impossível de trabalhar, eu acredito sinceramente que todas as pessoas tem a mesma importância, por acaso 
algumas estão acima em hierarquia e para trabalhar na hora prática isso precisa estar arrumado. Eu não faço 
sozinho é por isso que eu sou contra o ego do grande criador, acho uma bobagem, um criador tem ideias, a ideia 
não é figurino, a ideia é ideia, é um papel rabiscado. Por exemplo, quando eu peço alguma coisa para modelista 
eu sei o que pedir, às vezes tem mil motivos que não tenho tempo de explicar, e ela tem todo o espaço para 
sugerir também e aí eu vou responder sim e não porquê, ou “sim ótima ideia! Melhor que a minha”, quando você 
trabalha muito tempo com uma pessoa, eu com essa minha modelista de agora e eu com a minha modelista que 
trabalhou a vida inteira comigo, a gente já pensa o corte igual. 

  
Você lembra de algum recurso especifico que você projetou para dar conforto à uma peça? 
Ih! Tanta coisa (risos). Olha, eu sempre gostei, engraçado que eu nunca pensei sobre isso que vou te falar 
agora, eu sempre gostei de chefe de costura, sempre tive chefe de costura mais velha, alfaiates mais velhos, não 
é feliz o que eu tenho a dizer mas, o ofício de teatro está muito deteriorado, o conhecimento antigo de teatro está 
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muito deteriorado, eu falo de teatro na arte para tudo, então essa gente mais antiga tem um saber incrível. Eu 
trabalhei com chefes de costura e camareiras também fantásticas que eram de um nível de compreensão, de 
profissionalismo, de seriedade, de saber o seu oficio que aprendi muito! E com cada chefe de costura eu fui 
aprendendo um pouco de segredo, então muito segredo. Eu me lembro que a gente foi com Mozart e Salieri para 
o festival de inverno de Campos do Jordão e eu tinha as medidas dos cantores, que sempre vêm errado, todo 
mundo manda errado! O Metropolitan de Nova York já mandou medidas totalmente estapafúrdias! Sabe quando 
você não entende? A gente que está acostumado com modelagem, quando você olha umas medidas você vê 
que está errado, porque tem uma proporção, mesmo em um corpo desproporcional tem uma proporção. Então a 
gente trabalhou com as medidas, eu conhecia dois cantores dos quatro, uma era uma americana insuportável, 
ela era tão insuportável e enchia tanto a minha paciência que eu tive que colocar ela com um robe dourado do 
século XVIII inteiro bordado à mão, ela me encheu tanto que eu tive que colocar nela, para ela não criar mais 
problema, uma sapatilha moleca, eu falei “ah ninguém vai ver”. Eu não tinha prova de roupa, eu ia chegar a 
quatro dias do evento, e as peças eram elaboradas, não era para mexer muito, e a gente ia ter pouco recurso, é 
claro que eu pedi para minha chefe de costura e a gente fez com todos os truques que a gente conhecia, eu 
falei: “a gente vai chegar o mais pronto possível”. Então tinha a entretela na cauda para a cauda não embolar, 
tinha chumbo na cauda, tinha uma barra de acrilon (manta acrílica) na frente do vestido por dentro para que ela 
não tropeçasse. O acrilon dava uma certa rigidez pois era um tecido muito grande, então isso permitia que o 
vestido não entrasse e ela não tropeçasse, mil truques, regulagem interna, tudo o que a gente podia fazer. Eu 
pedi que tivesse máquina para ela, ela chegou, trabalhou e de tarde tudo estava no lugar. O espetáculo que você 
viu ontem Josephine Baker tem muito truque, o velcro, apesar das pessoas adorarem, eu odeio. Primeiro o 
velcro destrói a roupa, segundo tem uma questão que eu estou acostumado a fazer roupa que tem a temporada 
longa e o velcro vai arrebentar com bordado, com tecido com tudo, sobretudo quando você trabalha com tecidos 
melhores e é uma briga minha. Eu fui patrocinado pela Werner de 1992 até 2015, a fábrica de seda aqui de 
Petrópolis, eles foram esses anos todos na maior gentileza do comigo, eles davam o tecido, e foram de um 
carinho comigo a vida inteira porque sabiam que eu trabalhava muito com tintura porque eu tenho uma coisa 
com paleta de cor que é muito delicado, eu não gosto de tom absoluto, eu gosto de semitom, de paleta variada, 
muito trabalho com paleta de sépia, então eles me davam muita coisa em seda pura porque eu conseguia 
acessar a cor que eu quisesse. As pessoas gostam de tingir algodão mas para mim na seda a cor fica com um 
brilho, uma qualidade de pigmentação que no algodão não se atinge, fora tafetá de seda pura, que é fio tinto ele 
não suporta o calor, ele quebra inteiro, ele já tem que ser tecido da cor que ele é. Como eu tenho um cuidado de 
querer trabalhar com tecidos melhores para algumas coisas, a não ser agora em Tosca, o Tedeu no final do 
primeiro ato foi feito com brocado barato porque era uma quantidade enorme e não tinha como, mas para isso eu 
tive que fazer uma veladura nele inteiro com organza preto, para ele ganhar qualidade e perder o caráter 
carnavalesco, mas era o que se podia ter na produção nos moldes que a gente tinha, então foi feito assim, mas 
em geral eu cuido e eu faço questão de ter acervo de material. Às vezes tem espetáculo que você vai fazer e 
eles são muito importantes do ponto de vista artístico, o que está se dizendo é muito importante, Guanabara 
Canibal agora foi um deles, para isso eu tenho acervo de tecido, para quando eu vejo que artisticamente tem 
relevância eu abro mão do meu acervo como o espetáculo que você viu ontem (Josephine Baker) onde 80% do 
que você viu de material de figurino em cena era do meu acervo. Não havia verba para comprar tudo o que eu 
queria, aquela delicadeza daquele brocado rosa, que tem um dourado suave embaixo, uma cor de doce, aquilo 
não existia, aquele tecido de paetê fosco, dourado e bronze misturado, que é fosco, porque dá um quê de roupa 
de show de época mas não dá um quê carnavalesco, aquilo eu comprei em Manaus, eu vi aquilo comprei e 
guardei, ficou guardado por três anos para um dia ser usado, então é uma briga minha de qualidade de material. 
O velcro destrói a roupa, destrói com o material e as pessoas esquecem que o velcro é excelente para arrancar 
não para vestir, para vestir é péssimo, para vestir a roupa fica mal colocada. Eu me lembro que a anos atrás eu 
fiz um figurino maluco pra um espetáculo um texto do Marcos Caruso, O crime do exorcista possuído, e eram 
trocas de roupas inacreditáveis, você dizia “não é possível, isso não dá tempo”, e eu me lembro que ela saia com 
um vestido vermelho de seda, um evasê de panos, eles faziam uma brincadeira de jogo teatral e aí ela voltava 
com o vestido vermelho, só enfiava a cabeça para dentro mas você ainda via o vestido e dizia “não vou agora 
não” e voltava e um segundo depois ela voltava de freira, com hábito de freira, não era um hábito histórico 
porque não era isso a peça, a peça tinha uma coisa meio fetichista no meio, e ela entrava com esse hábito de 
freira, e quando ela abria em cena e rasgava o hábito ela estava com um corset embaixo de um veludo de metal 
que é uma coisa que o mercado não tem mais. O veludo tem três fios né, por isso os espanhóis chamam de 
terciopelo, um faz a trama, o outro faz a urdidura e o outro sobe e faz o pelo do veludo e era com fio de metal 
isso, era um tecido lindo todo bordado em preto, ele tinha velcro na frente para ela abrir em cena só que velcro 
não presta para vestir correndo, era uma roupa longa, um hábito longo ia ficar todo desalinhado, então ela 
chegava no teatro eu vestia o hábito nela, fechava o velcro todo certo com cuidado e tinha um zíper enorme de 
mala atrás, ela abria o zíper atrás, a gente tirava a roupa, a roupa ficava pronta para a troca, na verdade a 
mecânica da troca era: ela saia com o vestido vermelho, quando ela enfiava a cabeça, ela já tinha tirado o 
vestido e colocado o espartilho, recolocava o vestido sem fechar porque ela só aparecia com o busto, e aí ela 
saía, quando ela saía, ela vestia o hábito com o fechamento de zíper atrás porque não daria tempo de fechar o 
velcro, mas o espartilho já estava embaixo, e claro que isso você leva um tempão para pensar como fazer. Eu já 
trabalhei com gente muito experiente, teve uma mulher que eu trabalhei que me ensinou muita coisa, tinha um 
show brasileiro que viajou muito pela Europa, chamada Brasiliana, essa mulher foi camareira pela Europa inteira, 
ela ia na loja de tecido, ela comprava coisa, resolvia, se virava, e ela aprendeu muita coisa viajando, não só ela, 
cada uma me ensinou coisas incríveis e eu fui aprendendo mil truques e eu tenho uma boa memória.  
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Você acha possível conciliar a estética com o conforto? 
É claro que é possível, a gente não precisa abrir mão de tanta coisa assim. Não existe nada que não exista. Eu 
me lembro que a uns anos atrás eu fiz Nelson Rodrigues e tinha uma mulher que fazia um personagem bem 
feminino e ela não usava salto de jeito nenhum, ela usava uma sapatilha que era ridículo para ela, ficava um 
pouco ridículo para mim mas era tão óbvio o erro, porque todo mundo estava calçado direito, que o erro ficava 
nela. Então tem esses atores que são preguiçosos e não querem nenhum desconforto, se eu estou fazendo 
época, década de 40 para 50, tem necessidades físicas e estéticas que precisam ser respeitadas porque são 
formalidades da época. Quando você retrata uma mulher da década de 40/50, e você retrata as formalidades 
estéticas que ela tem que usar, é uma obrigação social, você também está falando de um certa forma da prisão 
social aonde essas mulheres eram colocadas, a mulher não tinha a liberdade de usar um sapatinho raso e uma 
roupinha confortável, eu estou falando ainda quando eu coloco essa roupa que é elegante mas de alguma forma 
é desconfortável, que essa mulher era forçada socialmente a se colocar nesse lugar. Mas eu acho que o resto dá 
para se negociar facilmente, para isso a gente trabalha, para isso a gente estuda, para isso a gente tem 
experiência e tem mil truques internos para fazer com que um figurino seja ao mesmo tempo útil e seja possível 
para o artista usar. Um figurino não pode ser uma instalação, não para mim, se eu te disser que eu nunca fiz um 
figurino que parecesse uma instalação é mentira, fiz, mas na medida que aquilo virava uma aparição tão forte 
para o artista que estava usando que interessava a ele usar e servia à cena e para o ator era bom. Depende da 
peça, depende da ópera, não vou fazer uma coisa complicadíssima, uma instalação, em uma cantora que tem 40 
minutos de ária para cantar, ela tem uma responsabilidade enorme de terminar aquela ópera com uma emoção 
enorme, com coisas dificílimas a fazer, ela precisa de um pouco de conforto para trabalhar.  
 
Durante a avaliação de um protótipo do traje você eventualmente muda o seu projeto para atender a uma 
adequação ergonômica? 
A resposta é quase nunca, mas vou te explicar para a resposta não ficar arbitrária. Quase nunca porquê? Um 
profissional tem que saber que aquele corte com aquele determinado tecido que tem uma gramatura tal para 
aquela modelagem vai dar certo, o profissional tem que saber, é obrigação de um figurinista, não é correto e não 
temos dinheiro no mercado para acertar pelo erro. Tem uma história famosa, sem citar nomes, no Theatro 
Municipal do Rio que o figurinista pediu nervuras em tule, eles pegaram a melhor costureira de figurino do atelier, 
que só fazia solista, que por sinal é a minha contra-mestre hoje, ela passou dois dias e meio fazendo nervura em 
tule, que não aparece! Nem o maestro, que é a primeira pessoa que está na frente do figurino vê. E depois de 
dois dias e meio do trabalho dela ele falou “não aparece, não vamos usar”, e isso ficou jogado para lá. O tempo é 
equacionalmente dinheiro, não posso perder esse tempo todo de trabalho de uma grande costureira fazendo 
isso. Então eu acho que a gente precisa ter técnica porque tem que ser certeiro. Os profissionais de criação têm 
que tomar um pouco de cuidado, nós somos uns operários como qualquer outro operário, um marceneiro sabe 
exatamente em que veio ele precisa cortar a madeira e pela aparência ele sabe, qual a dureza da madeira, serve 
para fazer o que, isso é a obrigação do ofício dele. Quando você chama um marceneiro e diz “olha eu gostaria 
de um armário assim” e ele vai te dizer, “olha, isso dá certo, isso não dá”, você vai dizer o que você quer, mas o 
carpinteiro tem obrigação de saber como executar. Quando um criador é chamado para um espetáculo, ele tem 
obrigação de saber o que dá certo ou não sem precisar experimentar, isso tem que estar na minha bagagem. Eu 
me lembro sim de colocar uma roupa em cena e dizer: preciso mudar essa cor. Então isso já aconteceu, de 
mudar uma coisa, retoque, agora, uma roupa não dar certo e ter que ser inutilizada? Eu acho que por isso a 
gente tem que estar alerta, é o que eu te falei, eu ficava no TMSP em um camarim e subia na cúpula toda hora, 
eu vi tudo o que eles faziam em cena, no meio disso eu já ia negociando com a modelista, com todo mundo, 
“olha, espera aí, esse aqui ela está fazendo esse movimento, precisa de uma coisa aqui. Olha aqui não pode, ela 
tem um giro com essa cauda que eu preciso preparar esse giro”. É parte do meu trabalho.  

 
Você busca um feedback dos artistas quanto ao figurino após a performance? Em relação a feedbacks 
negativos, o projeto de figurino é revisto ou modificado? 
Eu sou muito amigo dos meus artistas né, então sempre busco também após a performance, mas após a 
performance você também aprende coisas para as próximas. Tudo o que puder ser dito antes e durante o 
processo é melhor, em geral não só na arte como na vida, o que não é dito cria muito problema. Em caso de 
feedbacks negativos o projeto é modificado, claro! Como eu te disse, teve um espetáculo que eu fiz, Macbeth, e 
tinha uma cantora brasileira que tinha um corpo fácil de vestir, muito proporcional que eu conhecia, amiga minha, 
e por outro lado tinha uma cantora que vinha do exterior, eu não a conhecia, ela era muito gordinha, uma artista 
incrível e o diretor não queria de início mas eu mudei, “não, não posso usar a mesma coisa para as duas, não 
favorece a outra”. Vem cá, se a arte não está aberta para a mudança e para o novo, que arte é essa que a gente 
está fazendo? Se a gente não está aberto para influência do outro, para as necessidades do outro... teatro e 
ópera são artes gregárias, não é uma arte solitária, se alguém não quer estar aberto para as mudanças e para as 
necessidades do outro - e um processo criativo por necessidade, por natureza é mutável - se uma pessoa não 
está aberta para isso ela tem que fazer uma arte solitária.  

 
Você se lembra de quantos trabalhos fez no Theatro Municipal de São Paulo? 
(Risos)... Eita! Se eu tentar enumerar eu consigo, eu sei que eu comecei com A filha do regimento, na sequência, 

Ariadne em Naxos, logo Sansão e Dalila aí depois vieram os Wagners... eu não tenho tempo de organizar isso, é 

tanto trabalho, de mudança de universo, você parte do que você viu ontem Josephine Baker para Janes Joplin. 
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Analisando uma de suas óperas, Ariadne em Naxos (2008), achei alguns recursos em seus trajes que me 
chamaram a atenção: percebi um recurso nas laterais do corpete do traje AN 02, o tecido elástico era 
para dar conforto à artista? 
Tem esse tecido elástico nas laterais, isso foi pela respiração, porque eu não queria fazer ele tão amarrado 
assim, você vê que a renda é delicadinha. Essa parte de tecido de cambraia marrom na lateral devem ter 
colocado depois, não me lembro mais quem fazia no Uruguai, ou talvez tenham usado ele para outra produção, 
colocado algum adendo, eu não colocaria dessa cor. O calçolão de malha é exatamente para dar conforto. 
 
No traje AN 01 percebi que foi acrescentado tecido para aumentar o comprimento do vestido, qual a 
razão? 
Fui eu quem aumentei, em Montevidéu, a cantora que fez no Brasil era muito pequenininha. 
 
Essa calça (AN 06) fazia parte desse figurino? A etiqueta não continha uma informação estava clara. 
É. Você sabe porque eu sei? Por causa do truque que está aqui, isso era uma bicha cabeleireira, maquiadora, 

que tinha uma cena no prólogo, e eu queria uma calça jeans que fosse muito bicha e não conseguia achar até 

que pensei, claro! Vou comprar uma calça de mulher onde as bichas compram, aí comprei numa Renner da vida 

uma calça de mulher. Comecei a ver as bichas subindo e descendo a Frei Caneca, e pensei: gente isso é calça 

de mulher! Aí comprei calça de mulher e coloquei o elástico preso no zíper, primeiro segura o zíper, segundo 

deixa a cintura ainda mais baixa, não deixa a cintura subir e segura para o zíper não descer. Esse zíper na perna 

eu não me lembro de ter colocado, tem cara, mas posso ter comprado assim já. 

No traje da Gabriella Pace, AN 07, o zíper grande era para facilitar o vestir e desvestir? Tinha uma troca 
rápida? o corpete é preso na saia só nas laterais com pontos à mão, isso é para ajudar na 
movimentação?  
Esse é o vestido da Lua, não isso não é a lua, isso está depredado, já perdeu pedra. O zíper enorme é para 
facilitar o vestir e ele fica para dentro da roupa e não se vê. O corpete é preso na saia à mão, tem que ser, não 
dá certo não ser à mão, não tem como isso entrar na máquina! Tem que ser à mão. 
 
No traje AN 08, usado pela Edna D'Oliveira, o cós é preso por amarração com fita de tecido, ganchos com 
casinhas de linha e botão de pressão, isso era para dar mais segurança pelo peso do traje?  
Esse a mesma coisa o zíper. Esse é o monstro marítimo.  
 
Ela (Edna D’Oliveira) teve problema com mobilidade, por causa da cauda de sereia? 
Era muito pouco o que ela fazia! Elas iam se vestindo durante a ópera, ela só aparecia inteira no último momento 
do ato e aí acabou e ela ia botar uma roupa levíssima. 
 
E sobre o traje AN 09, nesse você optou por velcro, tinha alguma razão específica? A saia é solta do 
corpete na região da barriga é para maior liberdade de movimento? E esse tecido preso na barra, é para 
dar mais peso? 
A Eiko Senda usou esse vestido no primeiro ato, é essa roupa que tem a peruca com a fragata, esse brocado era 

inacreditável, ele é todo de lequezinho de plissado. 

No traje AN 15, tinha um velcro macho costurado no ombro do colete, servia para quê? O bolso atrás no 
casaco com um passante só do lado esquerdo, seria um bolso funcional? 
Era para o paletó não andar amor, tem o mesmo velcro no paletó, ele assenta no colete e não sai do lugar. Não 

sei o que esse casaco é, não consigo saber o que ele é. 

No traje AN 16, utilizado por Eduardo Góes, o passante no ombro seria para fixar algum adorno? Para 
que serve a argola atrás do botão?  
Não lembro o que eram esses ganchinhos atrás do botão, isso não é a capa do botão? Pode ser um botão que 
na verdade é capa de botão porque eu não achei o botão que eu queria, não sei. Não consigo ver assim, não 
lembro. 
 
No traje AN 019, você acha que a cauda limitava um pouco os movimentos em cena? 
Esse vestido eu levei minha chefe de costura para fazer, ela preparou primeiro no Rio, chegou em SP e ficou 10 

dias comigo. Essa costura na cauda é para um tecido não soltar do outro. Esse rabo foi um problema, porque o 

cantor só conseguia cantar em pé em cima da cauda da cantora! 

No traje FR 06 da ópera A filha do Regimento (2007), a manga é removível, sua fixação é feita por fecho 
de contato e botão de pressão, por quê? 
Esse vestido era branco, ele está amarelado. A dona da loja, é que eles importam tecido, ela falou: “o que é 
isso? Onde você conseguiu isso? Eu falei: “num antiquário”, ela falou: “Isso é renda de Cale, isso é 
preciosíssimo, não existe mais para comprar! Quanto você quer nessa renda? Eu lhe dou”, eu falei: “não está à 
venda”. E aqui está a etiqueta da Selma Matos, que era costureira da Rosana Lamosa que foi quem fez na 
época, foi feito fora.  
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A manga era separada? Era tirada em cena?  
Tirava, não em cena, mas tirava rápido. Ele é de renda Cale, uma renda caríssima, é uma toalha de banquete, 
eu comprei uma toalha de banquete, desmontei e fiz todo o vestido. Você sabe por quê? A renda normal em 
cima ficava em uma gramatura pequena, a renda de toalha de banquete antigas são rendas maiores, aparecem. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Falamos de todo o conforto físico né, mas eu acho assim, os atores são o amor da minha vida, a eles eu 

dediquei a minha vida, meus amigos todos são atores, até porque você nunca trabalha em uma produção que 

tenha dois figurinistas, tem figurinistas que eu reconheço e que eu respeito, mas não tenho uma relação próxima. 

Quando eu digo que são os amores da minha vida é porque são os atores e também os cantores a quem eu 

dediquei o meu tempo, a cuidar deles, ajudar na comunicação possível deles com a plateia, a fazer tudo o que 

eu puder para ajudar a fazer a ponte entre eles e a plateia e o assunto que tem que ser discutido, então tem todo 

o conforto físico de não incomodar, de fazer o forro que seja agradável na pele, tem tudo isso, mas eu acho que 

algum motivo tem uma criatura para pintar o rosto com tinta, vestir uma roupa estranha que não é da época dela, 

ela não vestiria aquela roupa, decorar palavras estranhas que não são dela, não são da natureza dela e ir para 

cima de um tablado de madeira para fazer tudo isso para um monte de gente ver, para serem no final acolhidos 

com aplausos e para tentar comover essa gente. Essa gente de cena, significa, atores, cantores, bailarinos etc. 

Essa gente de cena, precisa além de mil coisas, precisam profundamente de carinho e de afeto, todos, mesmo 

os que não admitem isso, a maioria admite, os grandes admitem, não são bobos. Então a gente deve isso a eles, 

a gente deve o respeito de ouvir as necessidades deles, a gente deve o respeito de entender o que eles 

precisam disso ou daquilo. Eu acho que de todo o conforto que você pode dar a um artista de palco, além de 

você cuidar dele, você entender o que ele quer dizer e ajudar ele, tem o conforto físico, ok, deve-se trabalhar 

para isso, mas tem o conforto emocional, de saber que aquela figura que o figurinista criou junto com o visagista, 

tudo, o artista ter o sentimento acalentador de que aquela figura foi criada para ele fazer o trabalho dele no palco, 

é um facilitador, não é uma coisa apesar da qual ele vai ter que trabalhar, está a favor dele. A gente precisa estar 

a favor da comunicação. Então o maior conforto para mim, o que eu posso dar ao ator é o conforto emocional 

para entrar em cena acolhido, confiando nele, que ele pode entrar e que com aquela imagem ele pode comunicar 

o que ele precisa comunicar, o oficio do profissional de palco é mais duro que o nosso, ninguém é mais sozinho 

do que ele naquele palco. 
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Entrevista concedida pelo cantor lírico Marcio Marangon 

Data: 11/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como cantor lírico?  
Uns 30 anos. 

 
No Theatro Municipal de São Paulo (TMSP) tem quanto tempo? 
No TMSP desde 1994. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Um que você consiga ter flexibilidade para fazer a cena, tem muita cena que tem que agachar, tem espada, tem 
que ter bastante flexibilidade.  

 
E as que tornam um traje desconfortável? 
A que prende o pescoço e que te deixa engessado. As roupas que prendem no pescoço são horríveis. 

 
Como o figurino pode favorecer ou prejudicar a performance? Qual o impacto de um traje mal construído 
para sua performance? 
Totalmente. A ponto de não conseguir fazer. 
 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Não porque quando você faz a prova você fala para a pessoa que está fazendo, “olha, precisa alargar aqui, 
precisa alargar no ombro”, para não acontecer de na hora do espetáculo você se sentir mal.  
  
Um traje que esteja causando incômodo no corpo também pode atrapalhar na memorização da cena? 
Isso é difícil de acontecer porque você tem a prova de roupa antes do espetáculo. Então nessa prova você tem 
que falar tudo que está te incomodando. Você jamais pode entrar em cena com a roupa ruim. 
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Pescoço, braços, pernas, cotovelo... as articulações.  

 
Sobre sua respiração? Como o traje pode ajudar ou atrapalhar a respiração em cena? 
O figurino não pode estar muito apertado. Mas isso para mim é indiferente. Aquelas faixas de cintura muito 
apertadas dificultam. Pode chegar ao ponto de não conseguir respirar. 

 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Não. Nada, chega pronto. Sempre, todos. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Ah sim, e por isso tem as camareiras para ajudar. Tem roupas que são muito difíceis de colocar e tirar, às vezes 
tem um fechamento atrás, o zíper atrás, então sempre tem que ter uma camareira para ajudar. Se a roupa não 
tem velcro, se não for fácil de trocar tem que ter alguém para ajudar. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
Velcro.  

 
Você acha que roupas com forro ajudam mais na sensação de conforto? 
O que seja mais fresco. Porque às vezes você usa três, quatro roupas por cima, mais a luz do palco, que é muito 
quente, calor. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia trajes de cena que eu não perguntei e você 
considera importante? 
Não, é isso. Ser leve, ter velcro para facilitar a troca, é o principal. 
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Entrevista concedida pela cantora lírica Maria Luisa Figueiredo 

Data: 22/12/2016. 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como cantora lírica? 
Faz 25 anos. 
 
Qual a sua formação? 
Eu sou arquiteta de formação. Na verdade, eu descobri o canto na arquitetura, entrei no coral da arquitetura, 
porque quem cantava no coral tinha abatimento na mensalidade. O pessoal todo da arquitetura cantava no coral 
da universidade, eu fiz lá em Santos. E foi lá que eu descobri que eu cantava, quer dizer, eu já sabia tocar violão 
e cantar, a maestrina ouviu a minha voz e eu tinha boa memória musical, enfim, comecei a ganhar uns “solinhos” 
e fui embora. E daí me tornei cantora. 

 
Há quanto tempo você trabalha no Theatro Municipal de São Paulo?  
Aqui estou há 20 anos. 

 
Como você vê o papel do figurino para o espetáculo, inclusive para sua performance?  
É importantíssimo, a tal frase “com o vestido vai”, isso ajuda muito a incorporar o personagem, e ópera é teatro 
também, performance, você precisa desse conjunto para formar o teu personagem.  

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Você ter respiração é o principal, ter conforto para respirar e transpirar também, eu acho que transpiração é 
importantíssimo. É muito importante da escolha do tecido até o corte. 

 
Você prefere que o traje seja mais ajustado ao corpo ou mais largo?  
Tem cantores que preferem que o traje seja apertado, para dar um apoio, você fica com a postura legal, mas na 
medida suficiente de não te deixar sem ar, por isso que a modelagem é muito importante, porque acontece de 
ficar pegando, não pode desfocar sua atenção do canto. Se você tem um figurino que está te pegando aqui, te 
apertando lá, você deixa de fazer o trabalho bem feito, isso tem que ser pensado, principalmente aqui no Brasil, 
que é um país tão quente. 

 
E quais os principais pontos de desconforto? 
Pescoço, diafragma. Você precisa estar com esses dois pontos confortáveis. Você pode estar com um espartilho, 
desde que ele te dê a abertura das costelas. Às vezes você precisa de uma respiração intercostal e você precisa 
abrir as costelas, isso vai muito de cantor para cantor, por isso na prova de figurino é importante ver tudo isso. 

 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção?  
Pescoço e a parte intercostal. 
 
Qual o impacto de um traje mal construído na sua performance? 
O traje mal construído pode te prejudicar no canto, no fôlego e na sua concentração. Você está cantando, mas 
se a barbatana estiver te apertando aqui ou o suor descendo no corpo, você pode esquecer partes do canto, e é 
desesperador, mas tem que ir em frente. 

 
Você tem uma boa comunicação com o figurinista e a modelista? 
Eu acho que a gente tem... mas não tem tempo, né? E às vezes, muitas vezes, você tira as medidas e quando 
vai experimentar está tudo diferente, acontece muito. 

 
O que você acha sobre tomadas de medida?  
Eu acho que tem muita gente que não gosta de tirar medidas várias vezes em um ano, por exemplo, no meu 
caso, não acho tão necessário, por que eu não engordo, mas tem gente que muda muito o corpo. Mas eu acho 
importante porque é a base. Eu imagino que em cada modelo você precisa tirar medidas específicas, diferentes, 
você não pode usar as mesmas medidas para todos os modelos. 

 
Você já teve problemas com relação aos fechamentos das roupas em cena? 
Já tive nesses 20 anos (risos), mas não é comum. Geralmente por conta de um corte mal feito. 

 
Você já teve problemas quanto às trocas rápidas de um ato para outro? 
Já, porque às vezes existem fechamentos que podem ser diferentes, e que na troca rápida não funciona, ou 
mesmo que nem em “Fosca”, o nosso colete que atrás era “amarrado” (espartilhado), era muito difícil de colocar 
e tirar, a gente não precisa disso porque não se vê atrás, então não precisava ter aquela amarração, que é muito 
difícil de pôr e tirar, principalmente quando se está suada. Acho que um zíper resolveria, é lindo, mas não é 
funcional. 
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Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia dos trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Você falou tudo, mas o que eu acho muito importante é a escolha do tecido. E a facilidade do vestir, 
principalmente do coral, porque a gente só tem uma camareira para nos ajudar, acaba que uma ajuda a outra, 
mas se tem muita amarração fica difícil, então tem que se pensar em uma praticidade. 
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Entrevista concedida pela cantora lírica Marivone Caetano 

Data: 29/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como cantora lírica?  
Há 17 anos, no TMSP há 15 anos. Trabalhei os primeiros dois anos na Sala São Paulo. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Tem que ser de acordo com os movimentos no palco, de acordo com as especificações do meu corpo, de acordo 
com algum problema que eu tenha provavelmente no pé, uma coisa assim. A gente prefere também que seja 
adequada à estética, isso também faz com que haja conforto, porque nós não nos sentimos confortáveis em uma 
roupa que não esteja de acordo com a estética do nosso corpo. Mas a gente tem que respeitar a escolha do 
figurinista, tem que respeitar, tem que fazer uma média e ver o limite que é aceitável. 

 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Sim, sapato, porque eu tenho problema de saúde no pé, aí eu trago minha palmilha, tento adaptar meu sapato e 
tudo o mais devido a esse problema no pé. Eu peço sempre sem salto, às vezes não é possível, tem que ir 
fazendo assim, ou no último ato eu vejo se dá para trocar. É muito difícil tem que fazer isso porque se não, não 
dou conta, sinto muita dor. 
 
Um traje que esteja causando incômodo no corpo também pode atrapalhar na memorização da cena? 
Sim, muito. Por exemplo, eu não gosto de trajes que ficam apertados na cintura, porque eu preciso respirar bem, 
mas também não gosto que seja muito largo. E também não gosto de ficar com medo de tropeçar na roupa. Ou 
então, ficar pensando se a roupa pode cair, se vai soltar do meu corpo. 
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Então, é o pé. O pé e a cintura. Eu tenho que respirar bem. 

 
Você não tem problema com o pescoço? 
Não, não tenho problema nessa região, não sendo super apertado, tudo bem. 

 
Sobre sua respiração? Como o traje pode ajudar ou atrapalhar a respiração em cena? 
Pode ser marcado na cintura, não pode ser apertado demais. 

 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Olha, a gente dá alguns palpites quando está experimentando e vê se isso é aceito ou não. Nós gostamos de 
quando está experimentando perguntar tudo e já sugerimos: pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Agora meu 
problema maior é com sapato, mas aí eu procuro sempre avisar com antecedência. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Então eu acho que os trajes não precisavam ser todos com fechando atrás, seria mais fácil se fosse à frente ou 
do lado, eu acho muito desagradável fechamento atrás, pode ser do lado. 

 
Quais são suas preferências em relação aos tipos de aviamentos para os fechamentos das roupas?  
Eu prefiro zíper ou botão, eu não gosto de velcro porque estraga a roupa. Não tem um bom acabamento. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
O tipo de tecido, porque assim, no palco o tecido não é igual ao que você usa no dia a dia, sabe? Ele é só para 
fazer uma vista, o visual de longe, não é o visual de perto. Tem que ver com a gente sobre os tecidos que não 
esquentam muito porque lá no palco faz calor devido à grande iluminação, então a roupa tem que ser arejada, às 
vezes se a roupa não pode ser totalmente arejada alguns lugares tem que ter arejamento, debaixo do braço, na 
lateral, na nuca, alguma coisa assim para que o suor escape sabe? Às vezes atrás, não sei, a gente tem que ter 
tecidos mais leves, não precisa ser um tecido tão pesado, mas se tiver que ser que seja arejado. 
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Entrevista concedida pelo cantor lírico Matheus França 

Data: 11/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, o entrevistado encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como cantor lírico?  
Como cantor lírico de teatro são três anos. Mas eu já tinha um ano e meio de uma peça que eu fiz, se somar dão 
quatro anos e meio. 

 
Ah então você é novo aqui no Theatro Municipal de São Paulo? 
Sou, tem três anos que estou aqui. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
Bom para mim a ideologia de um figurino confortável não vem só do conforto físico, e sim de um conforto estético 
também, apesar de como o diretor cênico tem uma liberdade porque a criação é dele, às vezes esse conforto 
estético nunca existe porque você se veste com cada coisa... O personagem é um profeta e ele está virando 
qualquer outra coisa. Por exemplo, em “Um Homem só” foi magnífico, eu era um operário que usava roupa de 
operário. Eu acho que tem um conforto estético, estético da obra e também pessoal. Como cantor também, tem 
que ter um conforto. Mas acho que os dois juntos. 

 
E as características que tornam um traje desconfortável? 
Primeiro que para mim traje desconfortável é um traje que te exponha como personagem, te deixa totalmente 
fora do núcleo, o personagem nunca é reconhecido, para mim isso é desconfortável, porque eu considero muito 
isso, sempre considerei, não só no teatro, mas também na minha vida. Também é desconfortável quando o traje 
impede minha respiração que é o eixo. 

 
Quais são os tipos de respirações e qual você mais utiliza? 
Eu uso todo o sistema de intercostal, costelas superiores, inferiores, o abdômen, a pelves. Então tem que ter um 
conforto, se não há esse conforto, você sente toda hora incomodado, se algo aperta demais em algum lugar. 

 
Que dizer que na respiração intercostal você tem uma movimentação nas costas? 
Também. Dependendo da nota. No meu caso para as notas agudas a sustentação está toda na intercostal e nas 
falsas costelas abrindo.  

 
Bom, então já vi que você considera o figurino como parte importante para a encenação né? 
Sem dúvida. Eu sou um tanto quanto tradicional neste olhar. Eu não compreendo um diretor, onde eu estou 
dentro de um navio, falando que as ondas me cercam e eu sentado em uma cadeira olhando para o nada, como 
já aconteceu. Agora claro, cada um tem uma liberdade, mas acho que essa liberdade fica só dentro da cabeça 
dele, o público não assimila isso, poucos são os que conseguem transferir sua ideia para o público, que o público 
entende. Quem precisa da concepção é o público. 

 
Como o figurino pode favorecer ou prejudicar a performance? Qual o impacto de um traje mal construído 
para sua performance? 
Como eu já disse, um traje mal construído, não vamos nem para um olhar têxtil não, vamos pensar pelo olhar 
estético, se eu sou um pobre mendigo cantando a dor da perda da minha mãe e eu me visto de rei, há uma luta, 
uma militância entre o personagem exposto no visual e o vocal, o texto. E isso para mim é o pior, esse é o ponto 
chave dessa pergunta, prejudica diretamente, diretamente.  
 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Teve na ópera “Fosca”, o primeiro dia, o primeiro ensaio com o figurino, o colete era muito apertado e não dava 
tempo de trocar e o Stefano Poda (figurinista da ópera) quis que entrasse com isso, então foi muito incômodo 
cantar, só que me perdoem as costureiras, no meio do palco, eu dei uma de super homem e meti a mão na 
costura e abri, porque estava muito desconfortável, foi uma coisa do tipo: enfia e vai, não deu tempo de ninguém 
consertar a tempo, mas claro que depois consertaram, essa foi a única vez que tive problema com isso.  

 
Falando nisso, deste traje especifico, ouvi muita gente reclamar que ele era bem ruim de vestir, o que 
você achava? 
Muito! E aí entra a questão da mobilidade, do tempo, você tem uma cena, o coro sobe e se troca, mas é muito 
rápido a volta, isso foi ruim. O tecido dessa jaquetinha grudava bastante, no primeiro dia fui sem camiseta por 
baixo e grudava mais, depois arrumaram uma camiseta para mim e ficou melhor.   
 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
A parte superior até a pelves, essa parte é fundamental. E o pescoço também é fundamental. Às vezes você usa 
uma camisa muito apertada, é péssimo, a glote não consegue movimentar, o pomo-de-adão fica travado, é ruim. 
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Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Não. Mas acho que deveria talvez não a construção ideológica, mas o ajuste sempre é necessário. Às vezes 
falta isso, você descobre a coisa em cima da hora e você já tem que ir. Mas eu não atribuo o erro a quem é a 
figurinista porque acho que o teatro como um todo tem uma logística muito equivocada. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Muitas vezes complexidade dos trajes. O traje muito pesado, muito extenso, aqui no primeiro andar (camarim 
dos solistas) tem essas escadinhas para chegar até o palco, fora os outros camarins que ficam no segundo, 
terceiro, quarto e quinto andares. Nós não estamos no mesmo plano do palco. Então a gente tem que subir e 
descer, o tecido gruda, o material gruda, é ruim. E aí não faz um negócio de abrir e fechar, faz sempre um 
negócio meio que enfia, meio difícil, aí é ruim, é péssimo. Seria melhor algo com velcro, sei lá. Quando são 
roupas simples de botão, como calça e camisa com suspensório, ninguém reclama, não vejo ninguém reclamar, 
qualquer outro figurino que tem muito malabarismo já complica. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
Velcro, alguma coisa que seja simples, que seja firme, botão... botão resolve tudo sempre. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia dos trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Bom, uma coisa interessante a se pontuar é que, por exemplo, cantores de ópera são gigantes por natureza a 
maioria deles gordinhos, não tem jeito. E outros além de gordinhos como eu, são gigantescos, e aí você entra na 
casa e a pessoa tem que pensar: olha tem um novo cantor, esse novo cantor tem um pé 47, tem um tamanho 
largo, é obrigatório, está no regimento da casa e no meu regimento que todo figurino tem que ser ajustado para 
ele. Toda ópera é um problema, toda ópera, vamos atrás, não tem, o sapato não cabe, todas as óperas! São três 
anos aqui, então deveria haver uma equipe ou mesmo o próprio setor ter uma comunicação melhor. Entrou um 
funcionário: qual o tamanho dele? vamos deixar as coisas comum separadas já. Tirar as medidas, mas não só 
como fazem, sempre tiram medida e sempre dá problema. 
 
Você acharia incômodo tirar medidas a cada seis meses? 
Não, ninguém acharia incômodo, se isso funcionasse. O que todo mundo reclama é que nunca funciona, aí 
ninguém vê o objetivo de tirar medidas, porque sempre vem com erro. Os magrinhos demais ficam folgado 
demais, os gordinhos demais nunca cabem, todos reclamam o tempo inteiro disso. Tem gente que tem vinte 
anos de casa e sempre estão reclamando. 
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Entrevista concedida pela modelista Paula Gascon 

Data: 08/10/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se em São Paulo, 

SP. 

Há quanto tempo você trabalha como modelista? 
Só como modelista, oficialmente mesmo, desde 2013, foi quando eu me assumi mais modelista do que estilista. 
Eu sou formada em Moda, bacharel em Desenho de Moda. Eu me especializei em modelagem porque eu gosto, 
eu sempre gostei de construir as coisas, eu tinha 12 anos e eu pegava os tecidos que a minha avó largava em 
casa e ia para a máquina e saía montando roupas para mim, porque eu olhava e falava: “poxa isso é muito legal, 
preciso testar meus próprios cosplay”. Eu tinha entre 15 e 16 anos e curtia cosplay e também roupas meio 
medievais, góticas. Eu lia muito gibi e mangá e adorava as roupas, então eu pensava: “eu preciso fazer esse 
efeito dessa roupa”, aí eu vinha para São Paulo para comprar tecidos. Eu era de São José dos Campos, eu fui 
criada lá, mas nasci em São Paulo, minha mãe é daqui eu nasci aqui e logo depois fui para lá. Também fiz dança 
por nove anos e desenhava figurinos de dança antes de vir para cá. Eu tive uma marca de roupa de dança do 
ventre para aula antes, eu confeccionava lá. É que eu me formei em mecânica no colégio porque eu gostava e 
gosto de matemática absurdamente, tanto que por isso eu gosto de modelagem, só que eu descobri que eu não 
ia trabalhar com cálculo e desisti, aí eu fiz um ano de publicidade, no fim daquele ano eu já trabalhava, tinha a 
confecção, dançava profissionalmente, dancei profissionalmente por uns dois anos, fazia todas as minhas 
roupas, tinha uma amiga que bordava comigo. Aí no fim daquele ano eu falei: vou prestar moda, aí eu estudei 
um pouco de desenho com a minha irmã e passei na Santa Marcelina. Aí eu pensei, isso é um chamado, e fui 
embora para São Paulo. Eu não fiz o primeiro ano do grupo de ópera porque eu dançava e eu concorria no 
concurso nacional de dança do ventre. 

 
Quais tipos de trajes você já modelou: dança, teatro, ópera, performance, circo? 
Eu já fiz um Pagliacci (ópera). Quando eu trabalhava no Centro cultural lá em cidade de Tiradentes eu ajudei 
bastante o pessoal do circo a fazer calça de perna de pau, mas eu dava mais assistência para os meninos, tinha 
uma turminha que gostava de costurar e eu ficava ensinando, eu fiz algumas coisas com circo. 

 
Tem muita diferença nas modelagens de cada uma dessas artes? 
Depende muito do projeto, eu acho que as coisas variam mais pela cara de quem desenhou do que 
necessariamente pelo estilo, se é balé ou se é ópera. Ok, uma dança contemporânea tem toda uma 
preocupação com a elasticidade, mas ao mesmo tempo eu fiz um teatro desses mais de rua, arena, no começo 
do ano que tinha uma pegada meio teatral porque era a vida do Vladimir José contada por um palhaço e ao 
mesmo tempo tem uma pegada de dança porque tem uma cigana que tem que ter uma saia de verdade, então 
as coisas meio que se entrelaçam, quando eu fiz Pagliacci, tinha uma porrada de coisas de circo e a gente teve 
que se virar com o que dava, inclusive eu trabalhei com esse pessoal no teatro de rua, que eu me envolvi com o 
movimento, inclusive eles estão me chamando, se tudo der certo, para El Salvador fazer um figurino lá, o pessoal 
do teatro comunitário da América Latina. Eu assinei um figurino do Don Quixote em 2009 que foi um projeto que 
incluía nove países da América Latina e eu fiz vários amigos. Eu conheci isso graças a uma ópera que eu fiz com 
o pessoal de uma equipe de circo, daí eles falaram: como você trabalha para valer vem para cá, vamos fazer, eu 
até morei lá um tempo porque Cidade de Tiradentes é longe! (risos). Cidade de Tiradentes é um bairro de São 
Paulo, é que é tão afastado que as pessoas acham que é uma cidade, é aqui sem São Paulo mesmo, em um 
lugar meio fronteiriço, fronteira com Itaquaquecetuba. 
 
Como você começou a trabalhar com teatro/ópera?  
Eu comecei a trabalhar com ópera na faculdade, eu entrei na faculdade em 2004, e comecei a trabalhar com 
ópera no segundo ano em 2005, e permaneci trabalhando com ópera constantemente por uns seis anos mais ou 
menos quando, na verdade, eu saí de ópera e fui para o teatro de rua, eu fiquei uns dois anos lá, aí eu acabei 
parando porque acabou o patrocínio e tal. Acabou o grupo que eu trabalhava aí eu fui trabalhar em outra área, 
fiquei um ano e meio mais ou menos, parei mais meio ano para casar, resolvi não fazer nada por opção. Aí eu 
voltei para ópera depois do primeiro ano de casamento, voltei a trabalhar com ópera e fui fazer o festival de 
Manaus, mas aí nesse tempo todo eu não fui só modelista, comecei trabalhando como assistente de figurino, já 
fui chefe de equipe como figurinista, eu fazia toda a parte de produção, já fiz só produção, já fui camareira, já fui 
contrarregra, já fui até figurante (risos). Porque a gente trabalhava em um grupo de ópera pequenina, já fiz 
bastante produção, na verdade. Até meu estágio foi em ópera, foi pelo Teatro São Pedro, fazendo ópera estúdio, 
era muito legal, aí foi um grupo na faculdade, no primeiro eu não era chefe da equipe, no segundo eu já era 
chefe da equipe e a gente fez Orfeu no Inferno, que é uma versão brasileira, em português, fizemos também as 
Bailarinas de Cancan, nessa época eu conheci o seu Lello, porque eu fazia produção, então a gente se dividiu 
em seis costureiras pela cidade, eu era responsável pela compra de material e coordenava se estava tudo certo 
com as costureiras. Eu também fiz um balé, os maiôs dos balés, do balé da ópera. Tinha um balé que tinha uns 
aqualoucos, uns maiôs dos anos 1950, eu tenho até hoje essa modelagem, eu gosto. 
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Você contou que começou a trabalhar com ópera logo cedo, mas como foi isso? 
A santa Marcelina tinha um projeto com a extinta OLM, que se iniciou em 2004, que era uma coisa com o Ópera 
Estúdio que eu acho que agora está até no Theatro Municipal de São Paulo. A professora que cuidava da gente 
era a Simone Mina. O projeto era fazer um desenho de figurino, para entrar tinha tipo uma provinha, um teste 
para entrar, no primeiro ano eu desenhei mas não enviei, porque eu estava no grupo de dança. Eu sempre quis 
fazer figurino, eu já fazia figurino na minha cidade e eu tinha essa relação com figurino, quando eu vi esse 
projeto meu olhinho brilhou aí eu falei: “no segundo ano eu vou entrar”. Aí eu li o libreto e eu comecei a fazer 
uma ópera com o Ópera Estúdio, eles sempre escolhem óperas para o Ópera Studio que tenham muitos 
personagens por causa dos alunos, era bem legal, era no São Pedro, era uma ópera moderna. Nós éramos um 
grupo entre 20 e 25 pessoas na equipe de figurino para se dividir mesmo, para que todo mundo pudesse 
desenhar porque a faculdade era puxada e não dava para uma só pessoa fazer inteira, ia ficar insano. A gente 
trabalhava de graça, loucamente, eu lembro que foi uma época bem corrida, mas eu sempre quis. Eu fiz 
assistência para a Rô, (Rosangela Longer) que é uma produtora que fazia musical com o Jorge Takla, ela fez a 
Bela e a Fera, aquela primeira. E foi ela quem me apresentou para todas as costureiras e foi aí que tudo 
começou. 
 
Você já assinou algo como figurinista? 
Já. Mas atualmente eu sou modelista, eu desenho coisas eu tenho um atelier de costura, eu tenho muita coisa 
para cliente, mas eu trabalho mais em parceria com outros estilistas.  

 
Então agora você está trabalhando também com moda comercial? 
Sim, nós aqui fazemos um pouquinho de tudo, já fiz bastante moda festa, vestido de noiva, eu não pego muita 
noiva porque dá muito trabalho e aí eu tenho que parar tudo, eu gosto mais de figurino. Eu ajudo e acabo dando 
um pouco de orientação para muitos alunos de moda, eu também tenho pegado muitos TCCs para fazer e eu 
vejo que os estudantes têm uma dificuldade absurda porque eles têm ideias muito loucas, mas eles não 
conseguem resolver, aí eu pego os TCCs mais casca grossa. Eu tive um colega no primeiro ano da Santa 
Marcelina que trancou a faculdade e só foi terminar dez anos depois porque ele teve problemas financeiro, ele é 
excepcional para desenhar as coisas só que os desenhos dele têm uma complexidade absurda, nós fizemos o 
TCC dele na Santa Marcelina, foi aí que eu fiquei um pouco famosa com isso porque o TCC dele foi um dos mais 
bonitos, um dos mais complexos que tiveram, aí um vai indicando o outro, agora tem três “marcelinas” no meu pé 
e eu acabei pegando só duas. Esse rapaz, o Bruno, voltou com esse projeto que a gente está desenvolvendo 
para a marca dele. 

 
Você gosta de modelar roupas do mundo fashion? 
Eu gosto de desafio, é por isso que eu não consigo focar em uma coisa só, primeiro porque eu gosto dessa 
diversificação, um dia ser fácil e no outro ser uma coisa absurda, não tem rotina, não é blazer todo dia, não é 
corselet todo dia, hoje é jaqueta de couro, amanhã é shortinho de malha e está tudo certo, a gente está 
costurando, está fazendo. 
A equipe tem que andar junto é o mais importante, se eu tenho dúvida de um acabamento eu converso com a  
Célia (costureira), falo: “o que você acha?” Ela: “aí assim vai ficar difícil, vai ficar ruim, vamos forrar, vamos 
embutir...vamos fazer assim”, a gente procura fazer uma parceria. Uma coisa que eu aprendi também, no 
começo eu era modelista, mas eu costurava muito pouco porque eu sempre tive uma costureira comigo, sempre, 
durante toda minha vida, minha avó costura e desde a faculdade tem sempre uma costureira comigo me 
auxiliando com acabamento entre outras coisas. Quando eu fui para Manaus eu percebi pela primeira vez que eu 
tinha que decidir tudo, então isso foi uma barreira meio grande, aí eu falava para fazer de um jeito, a costureira 
queria fazer de outro jeito e às vezes dava erro, dava muito problema. Aí eu aprendi que eu tinha que sentar na 
máquina para valer se eu quisesse saber mandar, aí fui fazer um curso de costura, recente até, tem uns três 
anos que eu fiz um curso de costura, básico, fiz no SENAI, acabei fazendo um curso de modelagem básica no 
SENAI também, mas eu já tinha feito na faculdade, foi até legal para dar uma revisada. Eu gosto de testar várias 
metodologias, eu sou chata, eu compro livro novo direto, eu tenho um método de base que eu costumo usar para 
fazer as bases, raramente eu mexo na base, mas eu modifico a base através de vários outros livros. 

 
Você conhece aquele livro Pattern Magic, já testou o método dela (Tomoko Nakamichi)? 
Já fiz duas peças do Pattern Magic, uma para um TCC da Santa Marcelina, eu olhei e comecei a procurar na 
minha cabeça e fui sem querer, na verdade ela me mandou uma foto de uma blusa do Pattern Magic, aí eu fiz a 
modelagem e depois a Laura tinha o livro e ela falou: isso é Pattern Magic! Legal, fiz um Pattern Magic sem 
saber (risos). E uma calça que eu já conhecia uma modelagem famosa, aquela da perna que tem um U embaixo, 
eu também já testei uma vez de brincadeira aqueles quadradinhos que pulam assim, diversão, há um tempo 
quando eu estava fazendo só algumas peças sozinha em casa e não tinha muito trabalho (risos). Porque o 
Pattern Magic, a única vez que eu consegui relacionar mesmo não foi nem figurino é mais para alunos de moda, 
é outra pegada, mas é mais legal quando eles subvertem a ordem de outro jeito, existe pior, já peguei, é até mais 
legal. Estou até fazendo uma classificação, dos alunos de cada faculdade, eles vêm com necessidades 
diferentes, por mais que os projetos tenham singularidade eles têm necessidades completamente diferentes, 
porque cada professor tem uma abordagem e alguns ficam cobrando uma coisa tipo “mas tem que ser 
ergonômico”. 
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Muitos professores cobram essa necessidade ergonômica? 
Na Anhembi Morumbi eles cobram bastante, lá os alunos têm que fazer uma coisa que seja para vender, então 
tem que ter movimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu peguei uma menina criativa esse ano, a gente 
está fazendo a coleção dela agora e eu estou ficando louca (risos). Falei: “olha gata, com alfaiataria você não 
pega metrô, se você pegar um blazer tradicional jamais você vai pegar o metrô com ele, a manga não vai ter 
amplidão para subir como minha blusa, ela sobe junto quando eu subo o braço. Fala para a sua professora que 
algumas coisas não vão dar certo, não como ela quer. Você quer ergonomia plena? Vai fazer roupa de 
ginástica!” (risos).  
Nessa ópera de Manaus, a gente teve um caso bem específico, a ópera era toda de linhão e tinham uns blazers 
duros com um vivo de um dedo de largura, eram todos com gola alta, bem dura, umas coisas bem duras, com 
pregas e tal, vestidos masculinos, umas coisas bem nada a ver, nada a ver não, era bonito, tinha um contexto, só 
que assim, chegou a coreógrafa e ela era uma yogi, muito louca, muito querida, era uma coisa meio Tai chi 
chuan de blazer, e para os homens não mostrarem a barriga? Aí a gente teve que dar aquele truque, um truque 
muito mágico de colocar uma tira de malha, tipo um suplex, em toda a costura interna da manga inferior e lateral 
do blazer, de todo mundo, resolveu muito. Como as roupas eram todas muito pretas, deu certo, se você for fazer 
isso com cores muito complexas você tem que tomar cuidado para não ficar aparecendo.  

 
Quando você começou a trabalhar nos projetos do Theatro Municipal de São Paulo (TMSP)? 
Quando eu voltei de Manaus em 2013, a Emilia Reily foi comigo também, ela foi contratada para trabalhar no 
Theatro Municipal de São Paulo mais ou menos em julho daquele ano porque ela tinha feito uns trabalhos lá. Ela 
me chamou era setembro, agosto para fazer um freela, aí eu fiz duas óperas, a Jupyra e a Cavalleria Rusticana 
em dois meses e meio, que tinha um vestido de 1800, foi meu primeiro vestido de época, para valer assim, que 
eu fiz, toda a modelagem e tal, eu fiz ele todo em tela, eu montei ele em algodão cru porque tinha uma das 
cantoras que estava em aleitamento materno e o peito dela aumentava e diminuía, dependia do horário, do dia, 
(risos). Ela era super magrinha, ficou excelente.  
 
Aí depois você fez La Bohème no TMSP? 
Fiz La Bohème, estava como freelancer e só voltei a trabalhar no TMSP como freelancer em Manon Lescaut em 
2015, porque a Emilia me chamou. Na verdade ela precisava de alguém e não sabia quem chamar e me pediu 
indicação de alguém, eu já tinha minha loja, aí no fim eu ficava na parte da manhã no TMSP e a tarde eu vinha 
para o meu atelier, para essa ópera acabou que ela conseguiu mais duas modelistas freelancer, uma inclusive 
era você (risos). 

 
Para você quais são as principais diferenças entre a modelagem de trajes cênicos históricos comparados 
à trajes de cena contemporâneos? 
A estrutura, a estrutura de uma modelagem de época geralmente é mais próxima a uma estrutura de um vestido 
de noiva, porque ela tem armação. Agora com minha parceria com a Laura, minha assistente atual, ela é 
formada nessa parte de fazer as coisas de época com cara de época de verdade, a gente fez todo um estudo 
para a última ópera de Manaus e eu percebi que a roupa medieval é feita de um jeito que ela não cai tão bem, 
ela tem mais folgas, se você for fazer um traje de época um pouco mais adaptado para a realidade e o 
conhecimento que a gente tem, você faz uma coisa mais próxima de um vestido de noiva, um vestido de festa 
super elaborado para uma pessoa que tem problema de tamanho e precisa de estrutura, independentemente das 
anquinhas, um corselet, um busto, cai melhor, quando mais você prende isso melhor, eu vejo uma relação muito 
grande entre a modelagem de época e a modelagem de festa. Essa estrutura eu digo, barbatana, entretela, 
cavalinha, eu não gostava da cavalinha no começo, eu tinha um pouco de preconceito e depois de um tempo eu 
comecei a entender porque eu comecei a trabalhar com algumas pessoas, eu fiz parceria com alguns estilistas 
que foram para fora e que fizeram coisas um pouco mais elaboradas no sentido de vestidos para gente muito 
rica e muito velha especialmente e cavalinha faz toda diferença, se você souber usar faz. 
 
Você usa técnicas especiais para modelagem de trajes cênicos? 
Depende da necessidade, por exemplo, se for uma coisa histórica sim, se for uma coisa contemporânea não, 
dependendo do que a pessoa precisa, às vezes ela precisa ser um bichinho, ok, aí tem uma modelagem especial 
para ela ser um bichinho. A necessidade vai mais do que ela vai fazer no palco do que a real necessidade da 
ergonomia ou estética. 

 
Geralmente quem tira as medidas dos artistas é você?  
Preferencialmente sim, não exclusivamente. Depende do projeto, às vezes as pessoas me trazem as medidas já 
tiradas e eu peço complementação. 

 
Quando você tira as medidas você percebe se isso ajuda no processo de modelagem?  
Sim, é bem melhor, porque eu tiro medidas especificas de acordo com a roupa. Eu tenho a tabela e eu tenho as 
medidas complementares. Eu já estudei alguns sistemas de medidas e atualmente eu tiro menos medidas 
básicas e mais medidas complementares, eu dei uma trocada no sistema. Eu tenho uma tabela padrão que deve 
ter uns 12 itens no máximo e de acordo com o modelo da roupa eu vejo se tem uma manga específica, um 
recorte específico, alguma coisa específica então eu vou medindo de acordo com o corpo da pessoa, por 
exemplo: se a manga é para ficar acima um pouco do cotovelo eu já meço essa altura na pessoa, especialmente 
para roupa de festa isso é bem importante, faz muita diferença. 
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Você usa fita métrica? 
Sim, padrão. 

 
Como você calcula a taxa de folga, ou margem de conforto no momento da modelagem? 
Eu tenho alguns sistemas, por exemplo, para oversize a gente chega a fazer até três números maiores, para 
casaco varia entre quatro e seis, alfaiataria. Por exemplo, medi uma pessoa e vou fazer uma roupa sob medida, 
se eu for fazer alguma peça em alfaiataria, dependendo do estilo da modelagem, dependendo do desenho, da 
referência a gente faz uma folga entre quatro a seis centímetros podendo chegar a oito centímetros de folga no 
total. Eu já não faço calculado, eu procuro sempre quando vou colocar a folga anotar a folga que eu deixei. Eu 
registro todo processo na ficha, cada cliente tem uma ficha, na ficha eu anoto tudo o que eu pensei. Na 
modelagem às vezes eu coloco o nome da pessoa referente à ficha, eu crio uma referência entre uma coisa e 
outra e a gente tá criando um sistema de classificação das modelagens, onde colocamos informações com 
pessoa, data, eu já criei um código com a minha querida Laura, minha assistente, a gente está criando um 
sistema, a gente já dividiu em pastas, calça, blusa, camisa, blazer, vestido de festa, vestido casual, e têm alguns 
estilistas que tem suas pastas próprias.  

 
Você coloca piques na sua modelagem? 
Na verdade, a gente criou um padrão, eu e a Célia, a gente tem um padrão que assim, margens de costura de 
um centímetro ou 0,5 centímetros, para overlock, não tem marcação por pique, mas margens maiores de costura 
tem pique. E também nós usamos piques para coisas importantes como, por exemplo: indicação do zíper frontal 
da calça saruel de 40 cm tem pique, coisas esdrúxulas tem piques. Às vezes quando eu faço corselet de festa eu 
deixo, por exemplo, quatro centímetros para baixo do corselet, eu deixo uma folga para subir e descer a cintura, 
eu marco com pique todas as partes, para quando ela precisar passar ela ter todo um caminho. 

 
O traje é provado levando em conta os movimentos do ator ou do cantor em cena? 
Sim, especialmente para macacões isso é muito importante. Essa peça do Vladimir Herzog, a menina que faz o 
Vladimir Herzog dá uma cambalhota, virava estrela, ela fez tudo isso no meio do atelier (risos). Um pouco 
perigoso, mas rolou (risos).  
 
Depois do protótipo aprovado, quando começam os cortes para cada ator, você costuma fazer as 
ampliações (graduações) em lote ou você faz uma modelagem para cada pessoa levando em conta as 
características de cada corpo? 
Olha geralmente a gente só faz graduação se for, por exemplo, um exército inteiro e todo mundo com a mesma 
roupa, eu procuro criar um P, M e G, mas eu altero individualmente para cada um, eu crio alterações pra cada 
um baseado no seu tamanho, geralmente eu escrevo isso, eu pego uma tabela de todo mundo e faço uma 
comparação, crio uma grade, faço primeiro a base de todo mundo o P, M e o G e vou alterando de acordo com 
cada indivíduo, geralmente isso funciona mais para teatro. Aqui a gente também faz grade para loja, a gente faz 
uma base, geralmente as pessoas querem a pilotagem G, às vezes P, e aí a gente gradua de acordo com um 
pulo de grade mesmo. 

  
Quantos centímetros você gradua de um tamanho para o outro no total, dessas peças de loja? 
Depende da grade. Eu já fiz saltos de seis centímetros e saltos de quatro centímetros, depende da amplitude da 
grade, aí você tem que fazer um estudo de peça da marca, se a peça é mais ampla no corpo, se é mais justa, 
que tipo de público você quer atingir, é importante. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia da modelagem de trajes de cena que eu 
não perguntei e você considera importante? 
Olha, eu acho que trabalhando com estilistas e pessoas de teatro, fazendo uma modelagem mais dinâmica, o 
que eu levo em consideração é assim, tem que ter estética, tem que ponderar, até que ponto a ergonomia vale 
em detrimento da estética, porque uma coisa mata a outra, é quase inevitável. 

 
Você acha que não dá para aliar a estética com a ergonomia? 
Depende muito do caso, 90% das peças mais complexas e interessantes que a gente já fez, não são 
ergonômicas, não adianta, porque a moda como construção e objeto de interesse não é aliada à ergonomia. Eu 
fui uma vez em uma palestra de uma senhora bem mais velha que era da moda e era incrível, e ela falou o 
seguinte: o futuro da moda é moletom, porque o gostoso é andar de moletom. E ela está certa, o certo para as 
pessoas é andar de moletom, é o mais gostoso, porque a gente se machuca. Eu pergunto geralmente para as 
pessoas, quando é cliente direto, até que ponto ela tolera a estrutura também, porque tem gente que tem o corpo 
bom e precisa de uma estrutura para pôr volume ou para tirar um volume, mas aí você pergunta você topa 
barbatana? Porque é difícil, as pessoas têm um certo preconceito. Eu já fiz um modelo sem barbatana nenhuma, 
mas a menina tinha um corpo perfeito, eu já fiz vestidos incríveis sem nem cavalinha e ficou incrível, mas a 
pessoa tem que ter o corpo perfeito e a postura certa.  

 
Quando você pensa em ergonomia aplicada ao traje o que vem primeiro na sua cabeça? 
O que vem na minha cabeça geralmente é uma coisa como um encaixe, um encaixe entre o que a pessoa 
consegue fazer de movimento, o que ela pretende fazer de movimento e o que a roupa vai permitir, isso para 
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mim é ergonomia, eu acho que está mais ligado à modelagem. Porque a gente já fez roupa ergonômica super 
estruturada e a pessoa podia virar estrela. Eu deitei no chão com meu vestido de noiva, eu que fiz... (risos). 
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Entrevista concedida pela figurinista Sofia di Nunzio 
Data: 18/01/2018 
Entrevista via Skype, a entrevistada encontrava-se em Buenos Aires, 

Argentina. 

Há quanto tempo você trabalha como figurinista? 
Há 16 anos. 
 
Você fez algum curso na área? 
Eu estudei Artes plásticas e depois comecei a trabalhar como assistente de uma figurinista. 

 
Para você qual a diferença fundamental na criação de figurinos para as diferentes linguagens artísticas? 
Na ópera temos um tema importante que é a escala, e normalmente os teatros de ópera são grandes, então os 
detalhes não se veem tanto como no cinema, no cinema temos que ser muito precisos e na ópera tudo tem que 
ser feito grande para poder ser visto de longe. Por exemplo, outra coisa que tem na ópera são os grupos de 
pessoas, o coro, os solistas, então eu penso em grupos de cores ou grupos de modelagem, a leitura não é de 
um personagem, pois temos muitos personagens iguais, por exemplo, em A Flauta Mágica eu pensei em uma 
paleta de cores que iam do vermelho ao amarelo, era mais importante a cor e a forma do que os detalhes, vamos 
ter por exemplo, 10 personagens vermelhos, 10 personagens laranjas, 10 personagens amarelos, então o 
importante era o somatório de muitas pessoas mais do que uma pessoa em particular, como se vê o todo, 
porque na ópera voce vê um todo, uma foto grande, não é um primeiro plano como no cinema, onde vemos 
através de uma janela um personagem, na ópera vemos tudo ao mesmo tempo. Então quando eu penso em um 
personagem eu penso em conjunto também com os outros, porque eu penso nos solistas e que tem outras 
pessoas ao redor deles, então isso influencia na imagem final, também inclui a cenografia, por exemplo, se eu 
tenho uma cenografia vermelha não vou utilizar o traje vermelho, porque eu não vou conseguir ver, os 
personagens de ópera sempre estão dentro da cenografia, tem que se trabalhar em equipe. 

 
Você conversava com o Renato Theobaldo (cenógrafo de A Flauta mágica) sobre isso? 
Sim, muito! Eu comecei a trabalhar com o desenho do Renato no meu computador, depois eu desenhei os 
figurinos, então eu já sabia que o cenário era dourado e por isso eu quis fazer os personagens do vermelho ao 
dourado, os vermelhos ficaram atrás também porque Sarastro estava no meio, ele era dourado, e atrás vinha 
laranja e vermelho. O que quero dizer é que em uma obra de cinema se trabalha para o que a câmera vai filmar, 
os planos que formam a imagem final, então eu posso ver no cinema só o tronco do personagem, não importa o 
que está embaixo, não que seja assim todo o tempo, isso é uma imagem geral, para mim isso faz com que eu 
pense em grande linhas, de cor, claro que tem detalhes, mas não tanto quanto no cinema, isso é uma diferença 
entre ópera e cinema. Normalmente também como temos que fazer muitos figurinos temos que pensar no custo 
dos tecidos, tem que pensar no orçamento, para ópera tem que fazer muito figurinos em pouco tempo, 
idealmente eu penso no cantor, para que ele esteja cômodo, vou pensar em tecidos que não sejam muito 
quentes, que não sejam muito pesados, que estejam confortáveis, que a gola não esteja apertada no pescoço. 
Do ponto de vista técnico o cantor tem que cantar e se mover pelo palco, estar confortável, isso afeta o desenho. 

 
Você considera os movimentos que serão feitos em cena no momento da criação? Leva em conta 
questões de conforto e ergonomia? 
Sim, também temos que pensar nas trocas rápidas de figurino. Isso é um assunto importante porque às vezes o 
figurino precisa ser trocado rapidamente. Por exemplo, não posso colocar um figurino que tenha cinco peças, 
não dá tempo, tem que ser uma só. Também por exemplo, tem que saber se o cenário tem escadas, se tem que 
subir ou descer, como será o salto do sapato, como vai ser o comprimento da cauda do vestido, se tem que 
correr, tudo isso é muito importante. 

 
Como você obtém as informações sobre os movimentos que serão feitos em cena antes de criar o 
figurino?  
Às vezes isso você já sabe desde o começo do trabalho, mas se você não sabe tem que ir aos ensaios, e tem 
que falar muito com o assistente de direção, por exemplo. 
 
Durante o processo de criação, você procura saber sobre particularidades e restrições do ator, como 
alergias ou preferências? 
Sim, por exemplo, a Eliane Coelho tem muitos problemas com a pele, os tecidos têm que ser de algodão, 
naturais, ela é bem firme nisso. Se a cantora é muito alta, por exemplo, tenho que colocar um sapato baixo e se 
ao contrário, a cantora é baixa tenho que colocar salto alto. Às vezes a cantora é muito alta e o par dela é 
pequeno, então não posso colocar salto na mulher e preciso colocar no homem.  
 
Você costuma repassar informações sobre os movimentos e necessidade de conforto (questões 
ergonômicas) dos trajes para a modelista? 
Sim. Temos que falar. Muitas vezes os cantores têm que dançar ou levantar as pernas e aí tem que se fazer o 
traje quase como se fosse para um bailarino. 
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Você lembra de algum recurso especifico que projetou para dar conforto a uma peça? 
Muitas vezes quando se tem que fazer figurinos do século XVIII, e tem que fazer um panier, em vez de utilizar 
um panier com material metálico, utilizamos um panier feito com plástico, barbatana de plástico é uma opção, ou 
você pode fazer umas almofadas de tecido com recheio de manta acrílica, assim dá a forma. É uma opção 
quando você precisa fazer vestido de corte, aqueles grandes, tipo Maria Antonieta, eram vestidos que tinham 
dois metros de anca. Você não pode colocar em ópera um panier metálico, é melhor você utilizar materiais mais 
cômodos para que o cantor possa se mover. Uma vez fiz em um teatro grego um sapato de plataforma, esse 
sapato originalmente era feito de madeira, mas eu fiz de uma espuma, outro material mais confortável para o 
artista. 
Bom, prefiro colocar zíper ao invés de ilhós, pois o zíper é mais cômodo para a cantora, pelo fato de ser mais 
prático. O ilhós você precisa de uns 10 minutos para fechar. Às vezes o ilhós permite ajustar melhor, já no zíper 
você tem uma medida, no ilhós você tem muitas, porque você pode ajustar mais ou menos. Se a cantora tem 
muitas trocas, você não vai colocar ilhós nas peças. 
 
Você utiliza algum recurso especifico que auxilie a respiração do artista? 
Sim, corselet. Algumas pessoas precisam estar muito ajustadas e outras não. Tenho que falar sobre isso com a 
cantora na prova de figurino, na prova você tem que pedir que ela respire até o máximo e a cantora tem que falar 
se está cômodo, se está confortável ou não. 
 
Você acha importante deixar sempre sobra de tecido nas roupas? 
Sim, muito, sobretudo pensando no futuro, pensando na reutilização deste figurino, importantíssimo. Às vezes o 
que acontece é que quem faz o figurino está com pressa e faz o traje pensando no cantor que vai utilizar mais 
não pensa no futuro. Mas como técnica eu acho que é muito importante deixar pelo menos para aumentar duas 
medidas. 

 
Como é a escolha do tecido? Você leva em consideração aspectos de conforto ou escolhe pela estética 
do projeto? 
As duas coisas ao mesmo tempo, uma mistura de estética, conforto e orçamento, três. Exemplo, não vou colocar 
nunca um tecido de lã diretamente sobre a pele do artista, porque vai ser quente, vai pinicar, tem que pensar por 
exemplo se a pessoa transpira muito, então coloco forro de algodão, não de cetim. Tem que se pensar no 
caimento do tecido, no conforto do corpo. 
 
Tem algum recurso que você utilizou para dar flexibilidade ou elasticidade a uma peça? 
Às vezes cortar o tecido no viés pode ajudar ou colocar algum pedaço de elástico em algum lugar estratégico, às 

vezes colocamos elástico nas costas para poder se mover. Por exemplo, algumas vezes o figurino tem que ficar 

justo ao corpo, mas tem que ter movimento, então se colocamos elástico permite se mover quando é necessário, 

tanto o tecido com elastano quando o uso do aviamento elástico mesmo, em alguma parte, nas costas ou nas 

laterais. Teve uma ópera que eu fiz com tecidos normais, mas depois o coreógrafo fez uma alteração e eles 

passaram a ser mover muito, e o figurino não estava pensado para balé, estava pensado para se cantar, então 

tivemos que colocar um pedaço de tecido elástico da mesma cor do figurino, ou então se pode usar um tecido 

com elastano, mas não são muito bonitos. 

Você acha possível conciliar a estética com o conforto? 
Sim, acho possível.  

 
Durante a avaliação de um protótipo do traje você eventualmente muda o seu projeto para atender a uma 
adequação ergonômica? 
Sim, na maioria das vezes (risos). Eu acho que fazer ópera é a arte de mudar. Há que mudar por uma questão 
econômica ou porque o projeto do diretor muda nos ensaios, ou muda o cantor, então temos sempre que estar 
preparados para mudar uma ideia. Eu tenho uma ideia com a qual eu começo a trabalhar, mas logo se 
transforma se vai transformando até que esteja feito. 
 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Uma coisa que é muito importante é o comprimento das saias e das calças, mas, sobretudo das saias, porque 
para uma cantora é muito ruim pensar que se vai cair no chão, porque vai pisar no tecido. É algo muito simples, 
mas muito importante, o comprimento. Também tem casos em que precisamos que as costuras sejam 
reforçadas, para que não se abram em cena, isso tecnicamente, onde o figurino será utilizado de uma maneira 
que as costuras sejam forçadas, por exemplo, se a pessoa é gorda. Às vezes o figurino tem que ter uma 
segurança extra. E também é importante a quantidade de peso sobre o corpo, por exemplo, eu não posso 
colocar três anáguas, coloco uma com muito babado. Porque ela tem que cantar, tem que se mover. Devemos 
desenhar já pensando nisso.  

 
Se você precisa fazer um figurino utilizando pedrarias você geralmente encontra algo mais leve ou 
coloca em menor quantidade? 
Normalmente não se tem dinheiro para comprar a pedra pesada (risos). O figurino da Rainha da noite (A flauta 
mágica) que era de um tecido lindo, era muito pesado, mas geralmente não temos dinheiro para pagar por 
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pedras boas, normalmente as pedras são de plástico. Se houvesse dinheiro e tivesse a possibilidade de usar 
pedra, aí teria que ser conversado com o cantor, e o figurino teria que ficar pronto bem antes para ser testado 
durante os ensaios. 
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Entrevista concedida pela cantora lírica Vera Ritter 
Data: 29/09/2017 
Entrevista feita presencialmente, a entrevistada encontrava-se São Paulo, SP. 
 
Há quanto tempo você trabalha como cantora lírica?  
Olha já faz uns 40 anos, mas no Theatro Municipal de São Paulo 34, vai para 35 anos agora. 

 
Então é covardia perguntar quantas óperas você já fez aqui né?  
(Risos). Ih perdi as contas. 

 
Para você quais características tornam um traje confortável? 
O que vai ser feito com esse traje em cena, o que o cantor vai ter que fazer, porque às vezes o traje está 
confortável, está bonito, está de acordo, você está bem, mas às vezes o diretor te pede para fazer uma cena 
mirabolante tipo, se jogar no chão de tal jeito de joelhos como foi o Del Monaco (Giancarlo del Monaco, diretor 
cênico) naquela montagem do Otello, a última vez, então por exemplo, o pessoal tirou medidas das roupas e ele 
queria que a gente se jogasse de joelhos no chão a cada dois minutos. 

 
Eu me lembro, e a calça era de sarja, não tinha elastano nenhum. 
Sim, era uma calça sem flexibilidade, então aí chegou na hora todo mundo, as meninas do figurino tiveram que 
ajustar tudo na última hora, ajustar não, alargar na última hora para que a gente tivesse mobilidade para se 
mexer. Então depende se está bonito, está cortado, está maravilhoso, precisa ver em ação, o que o diretor vai te 
pedir para fazer com aquilo, porque às vezes torna-se inviável. 
 
Algum traje que você utilizou já incomodou ao ponto de sentir dor? 
Não, não porque primeiro que a equipe toda sempre foi extremamente gentil e atenciosa, muito, eu acredito que 
nunca alguém entrou em cena desconfortável, nunca. Porque a primeira menção que você fizer “ah isso aqui 
está me incomodando, está doendo para dobrar o braço”, por exemplo, se está muito justo aqui no cotovelo e eu 
sei que tem que fazer muita cena aqui, acaba doendo! Então basta você dizer, isso aqui está me incomodando, 
pronto, elas arrumam se não pode ser na hora para o dia seguinte está pronto. 
 
Um traje que esteja causando incômodo no corpo também pode atrapalhar na memorização ou no canto 
em cena? 
Claro, por exemplo, aqui é essencial se alguma coisa está te apertando demais no pescoço ou se for algum 
tecido que causa algum tipo de alergia, eu não tenho alergia de nada, visto qualquer coisa, mas a Juliana 
Valadares (cantora do TMSP) aqui, por exemplo, tem alergia a muitas coisas, outro dia ela botou uma peça deste 
figurino no primeiro ensaio e na hora ela começou a ficar vermelha, com manchas vermelhas, o nariz 
lacrimejando, os olhos lacrimejando, um horror. Então isso pode atrapalhar muito na hora da cena, porque as 
reações alérgicas impedem de cantar ou por exemplo no meu caso, se alguma coisa me estrangular aqui 
(pescoço) ou aqui (peito) ou às vezes põe coisas em nosso rosto, chapéu ou máscara e isso tampa a emissão do 
som, isso é falta de pensar né? Já houve casos que puseram máscara que atrapalhavam, então tudo isso tem 
que ser muito bem pensado. 

 
Existe alguma parte do corpo ou movimento que merece atenção? 
Pescoço, rosto. Tudo que diz respeito a emissão vocal que é toda feita aqui nessa região, toda, a ressonância é 
toda por aqui, o grave que sai aqui dessa região do peito. Por exemplo, um corselet, um vestido justo demais que 
te impeça de respirar também não pode, tem que ter espaço para respiração. 

 
Você participa do processo de criação e/ou confecção do traje, discutindo questões de conforto com a 
figurinista e a modelista? 
Quando eu fui solista sim, fui muitas vezes solista e as vezes em que eu fui solista um pouco porque elas têm a 
concepção delas, por exemplo, a pessoa que cria os figurinos para uma determinada montagem tem uma 
concepção e a visão do diretor tem todo um pensamento para aquilo então você pode discutir relativamente, em 
termos né, às vezes você não se sente bem até por um desconforto do corpo que se tem ou um braço muito 
grande, não gosta de mostrar. Então nesse sentido você pode argumentar, principalmente quando você é solista, 
você fala: “olha, eu não gostaria que aparecesse meu braço muito gordo, faz uma manga maior”, alguma coisa 
assim, porque sempre tem espaço, sempre tem. Porque isso acaba com você, você não se sentir à vontade em 
cena, principalmente quando você é solista, esquece! Já destruiu o seu trabalho, tudo. 

 
Quais os principais problemas referentes às trocas rápidas de um ato para o outro?  
Olha, eu sou uma pessoa que requisito muito pouco o pessoal de apoio do camarim dos figurinos, porque já nos 
primeiros ensaios onde uso o figurino, eu procuro me ajeitar, eu vou sacando qual é do figurino, o que eu posso 
fazer sozinha se eu consigo me abotoar sozinha, sabe? Só no caso de um corselet com as fitinhas e tal que é 
realmente inviável, aí você precisa, mas eu acho que dá para se virar quando você aproveita os ensaios, os 
primeiros ensaios com o figurino para já ir vendo o que dá para fazer sozinha para não depender de todo mundo, 
porque é muita gente, especificamente para não ficar nervosa na hora. Para mim é ótimo que sejam 
fechamentos que eu consiga me virar sozinha e em geral eu consigo. Agora às vezes tem outros complicativos 
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como foi em Thais que veio aqueles figurinos maravilhosos, ai! Toda a montagem era maravilhosa! Os figurinos 
eram incríveis, quando você olhava por dentro ali os tecidos eram gloriosos, primeiríssima qualidade, você 
olhava por dentro, todos os acabamentos eram maravilhosos, por dentro de cada vestido tinha um corselet 
pregado no vestido! Resultado, todo mundo ficou maravilhosa naquele figurino, desde as mais gorduchas até as 
mais magrinhas, todo mundo ficou linda com aquele corselet incorporado no vestido, ele era da mesma cor, todo 
pronto, mas, por exemplo, tinha uma turminha que fazia umas deusas, umas ninfas lá da época, que tinham uma 
troca de roupa super rápida e elas tinham que se pintar inteiras de branco, além de encher o teatro inteiro de pó, 
porque ficou tudo branco, porque a moça da maquiagem não escolheu o produto certo, então aquilo saiu, se 
espalhou pelo teatro inteiro, sujou todas as escadas, foi um horror, até ela descobrir o produto certo. Então aquilo 
era complicado porque além das trocas rápidas ela tinham que se pintar, então tem muitos complicativos, se tem 
muitas trocas e a coisa precisa ser ágil, mas em geral as moças deixam tudo arrumadinho, suas peças 
organizadas, você vai pegando e vai se virando com o que pode. 

 
Quais são suas preferências em relação aos fechamentos das roupas?  
Depende do tempo, o velcro é muito prático, você faz assim e pronto. Mas é relativo, teve ópera que a gente 
trocou muito de figurino, muito. 

 
Tem algum ponto importante relativo ao conforto e ergonomia de trajes de cena que eu não perguntei e 
você considera importante? 
Acho que muito importante é o tipo de tecido, tem que se considerar que a gente está em um país tropical e faz 

muito calor a maior parte do ano e você sempre está debaixo de luzes e holofotes, então, por exemplo, teve eu 

não sei se foi em 2015 ou 2016, não no final de 2013, La Bohème, em dezembro, no auge do calor, onde todos 

os figurinos e tailleurs, eram da década de 50 mais ou menos, mas tudo de lã, como pode?! A gente se sentia 

mal, não pode, você tem que adaptar as coisas ao lugar que você está, o país, e a época do ano, contar que é 

um país tropical. Existem mil tecidos baratos inclusive que dão o mesmo efeito, até tapeçaria, você vai em uma 

loja de tapeçaria e tem tecidos que são neutros e tem efeito mais pesado, caimento mais legal. Você não pode 

embrulhar um cantor com boinas e chapéus e tudo em pleno dezembro, no auge do calor, a gente passava mal, 

não pode! Tudo isso tem que ser pensado, senão você passa mal, você desmaia em cena, você fica doente, falta 

duas, três récitas, como é que faz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


