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RESUMO 

Este projeto elabora o figurino como elemento de expressão na interpretação de 
personagens femininos da ópera por meio da materialização dos arcos expressivos 
advindos de métodos de técnica vocal, caracterizando as figuras dramáticas a partir 
de seu contexto em obra e da experimentação da psicologia das cores, visando 
estudar e analisar o figurino em moda para unificar a técnica vocal ao vestuário por 
meio do design. Este projeto se justifica pela intenção de contribuir para o avanço 
científico das pesquisas em design de moda por meio da aproximação da arte à 
ciência, visando a criação de produtos inovadores que sejam contributivos à 
realização das atividades relativas ao teatro. As bases teóricas para 
desenvolvimento da pesquisa abordam o histórico do figurino, seu surgimento, 
finalidade, adaptações e evolução, o contexto social da ópera e o histórico das 
principais ocorrências que a perpetuaram, algumas técnicas de expressividade vocal 
de forma fisiológica e psicológica, a origem dos arcos expressivos, os meridianos e a 
relação dos mesmos com o estado físico e psíquico da voz, e por fim, a relação 
psicológica do ser humano com as cores. A metodologia utilizada para 
desenvolvimento do projeto consiste no guia prático para o design de novos 
produtos descrito na obra de Mike Baxter, denominada Projeto de Produto. Esta, 
divide-se em cinco fases: princípios do desenvolvimento de novos produtos, 
princípios do estilo, princípios da criatividade, planejamento do produto e 
configuração e projeto detalhado. A partir da análise contextual de cada 
personagem, tornou-se possível identificar os sentimentos necessários para sua 
interpretação, possibilitando o estabelecimento físico de formas aplicáveis ao 
vestuário nos locais estabelecidos pela técnica vocal. 
 
Palavras-Chave: Figurino. Ópera. Técnica Vocal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project prepare one’s costume as element of expression in interpretation of 
characters women’s of the opera by way materialize the archs expressives to result 
of the methods of technique vocal, characteristic the dramatics figures at the side of 
its context in work and the experimentation of psychology of the colors, to aim for 
study and to analyze the figurine in fashion for to unite the technique vocal in the 
clothing by way of design. This project oneself justify for intention of to contribute for 
the scientific advanced of the research’s in fashion design by way of the 
approximation trade on the science, to aim for the creation of innovative products that 
is to say contribution the fulfilment of the activity’s relatives for theatre. The 
theoretical bases for development of research to tackle the historical of costume, its 
appear, finality, adaptations and evolution, the social context of the opera and the 
historical of the principal incidents that the to perpetuate, some techniques of 
expressive vocal of form physiological and psychological, the origin of the arcs 
expressives, the meridians and the relation of the sames with of state physical and 
physique of voice, and by end, the relation psychological of human being with the 
colors. The methodology used for development of project consist in practical guide 
for the design of news products describe at work of Mike Baxter, called Project of 
Product. This, to divide in five phases: beginning of the development of news 
products, beginning of the style, beginning of the creative, planning of the product 
and configuration and project detailed. Starting of the analysis contextual of each 
character, to become possible to identify the feelings necessary for your 
interpretation, possibility the establishment physical of forms applicable to clothing 
we locals establish for technique vocal. 
 
Key-worlds: Costumes. Ópera. Technique Vocal. 
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1  INTRODUÇÃO 

No âmbito da criação de produtos Arrivabene (2009), afiança que é preciso 

haver um motivo, um porquê criar. Estabelecendo uma hierarquia para as 

necessidades humanas, Kotler e Keller (2006) afirmam ser possível definir padrões 

de produtos básicos que possuem como intuito de elaboração suprir cada uma 

especificamente, porém, produtos projetados para este fim não atraem o 

consumidor, que busca algo além de suas funções de uso. 

Logo, para desenvolver artigos que cativem o consumidor é preciso torna-los 

algo mais, por este motivo existe o design, que para Löbach (2001, p. 32), em uma 

visão marxista, é uma “droga milagrosa para aumentar as vendas”. 

Esta ideia se amplifica ao tratar de produtos de moda, pois estes, em seu 

uso, precisam transmitir mensagens, expor o perfil de seu usuário, suas 

preferências, sua posição social, a tribo que pertence, a cultura em que se insere. 

Isto faz com que o design se torne uma ciência multidisciplinar, que conforme 

Treptow (2005), utiliza-se de outros ramos do conhecimento para formalizar um 

produto, no caso da moda, uma roupa, um acessório ou um look. 

Assim, o design agrega valor aos produtos, tanto capital quanto sentimental, 

pois estes, principalmente na moda, tornam-se uma extensão do usuário, um 

pertence, uma parte necessária que auxilia em seu processo de comunicação, 

expressão e inserção social. (NORMAN, 2008) 

Segundo Nery (2010), o ser humano sempre procurou maneiras de se 

expressar, inicialmente para se comunicar e caracterizar-se dentro de um grupo e 

posteriormente, para expor suas emoções e sentimentos. 

De acordo com Kyrillos (2014), esta expressividade pode ser representada 

de várias maneiras e normalmente termina por compor um segmento de arte, pois, 

toda forma de arte é também uma expressão. Logo, a música, a pintura, a escultura, 

a dança, a literatura e o teatro são elementos utilizados para expor de maneira 

criativa um ou vários sentimentos, servindo como meios de expressão. 

Porém, apenas uma entonação vocal, uma mensagem falada ou um 

movimento corporal, nem sempre são suficientes para transmitir um sentimento e 

por isso, na arte, são feitas composições a partir da união de elementos que formam 

um todo capaz de potencializar a expressividade. (KYRILLOS, 2014) 
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Dentro destes elementos, encontram-se o cenário, os efeitos luminosos, a 

adequação histórica, a maquiagem, o cabelo e conforme Nery (2010), o principal que 

caracteriza uma personagem e com isso uma expressão, o vestuário, neste caso, 

conhecido como figurino. 

O figurino demonstra a essência de uma personagem destacando suas 

características principais, assim, o estudo das cores, dos tecidos e materiais, dos 

cortes e formas da peça que irá compor uma personagem deve conter um nível 

relevante de significados e coerência entre o que é caracterizado e o que se busca 

transmitir por meio do mesmo. (NERY, 2010) 

A partir disto este projeto elabora o figurino como elemento de significação à 

voz e à expressão na interpretação de personagens femininos da ópera por meio da 

materialização dos arcos expressivos advindos de métodos de técnica vocal, 

caracterizando as figuras dramáticas a partir de seu contexto em obra e da 

experimentação da psicologia das cores, visando estudar e analisar o figurino em 

moda, a fim de unificar a técnica vocal ao vestuário por meio do design. 

A pesquisa se justifica pela intenção de contribuir para o avanço científico 

das pesquisas em design de moda por meio da aproximação da arte à ciência, 

visando a criação de produtos inovadores que sejam contributivos à realização das 

atividades relativas ao teatro. 
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1.1  FOTO DO PRODUTO 

 

FIGURA 1 - FOTO DO PRODUTO 
FONTE: o próprio autor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Lorgus e Odebrecht (2011, p. 39) o levantamento 

bibliográfico dos temas que embasam um projeto “é um dos itens de maior 

importância dentro de um trabalho cientifico”, pois utiliza os materiais publicados 

relacionados como meio de responder ao problema da pesquisa. 

Assim, este capítulo aborda o histórico do figurino, o contexto social da 

ópera e seu histórico, algumas técnicas de expressividade vocal, a origem dos arcos 

expressivos, os meridianos e a relação dos mesmos com a voz, e a relação 

psicológica do ser humano com as cores. 

As principais obras utilizadas são: Evolução da Indumentária: subsídios para 

criação de figurinos (Nery, 2010), Uma História da Ópera: os últimos quatrocentos 

anos (Abbate e Parker 2015), Corpo-Voz (Aleixo, 2016), O Cantor, a Voz e a 

Emoção (Araújo, 2013), Tao Shiatsu: essência e arte (Pradipto, 1991), O Tao da Voz 

(Cheng, 1999) e A Psicologia das Cores: como atuam as cores sobre os sentimentos 

e a razão (Heller, 2007). 

2.1 DESIGN DE MODA X FIGURINO 

Conforme Nery (2010) o vestuário sempre compôs os motivos de expressão 

do ser humano, estando presente nas relações sociais e culturais, caracterizando 

tribos, raças e classes, como na Idade Média, em que as roupas separavam a plebe 

da alta burguesia e o clero de ambos. Existem registros de sua utilização desde a 

pré-história, porém, seu ápice se deu no berço das civilizações durante, em que 

passou a compor também os figurinos. 

Com o surgimento do teatro e a necessidade de expor sentimentos nas 

atitudes, Fabris (2000) afirma que as pessoas passaram a caracterizar as roupas, 

criando personagens, definindo classes, tribos e cargos. Por exemplo, os vestuários 

paramentais que expressam a condição celibatária dos componentes da religião 

católica, com os trajes específicos dos padres. 

A dimensão da moda não se aplica apenas ao “espírito das roupas”, mas ao 
próprio comportamento do indivíduo, que deixa de lado toda e qualquer 
ideia de eternidade, de beleza pura para aderir à “lei do figurinismo”, a 
lógica da aparência. (FABRIS, 2000, p. 56) 
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Segundo Souza e Ferraz (2013), atualmente o figurino é utilizado em 

diversas áreas como o cinema, a música, a moda, a pintura, a escultura, as 

profissões, os cargos, a literatura e até mesmo na formalização de alguns eventos, 

sejam eles de propaganda e divulgação ou protesto e distinção. O figurino possui 

uma lista de mensagens visíveis e subliminares dentro do contexto e do roteiro, 

porém, pode agregar valores e vontades além dos pré-estabelecidos. 

De acordo com Nery (2010), o figurino atua como representante do contexto 

da obra em questão, ou seja, na elaboração do figurino de uma ópera, será 

realizado o estudo histórico, de localização geográfica, de personalidades e o 

levantamento de outros dados que consistem na construção da imagem geral, 

aplicando assim no vestuário da personagem e no cenário todas as informações 

coletadas de forma que transmitam a mensagem intencional do autor. 

Conforme Souza e Ferraz (2013), o figurino deve conter em seu aspecto 

visual o conceito da obra, unindo-se ao cenário por meio das cores, dos tecidos e 

materiais utilizados em sua confecção. O corte, o caimento, a textura e o encaixe 

das vestes ao corpo do artista completam a imagem da personagem, expondo suas 

características e intenções. A adaptação da modelagem as necessidades de 

movimentação do usuário do figurino é um diferencial na qualidade da interpretação 

e da atuação. 

A figura 2 a seguir demonstra um dos figurinos criados para o personagem 

Mefistofele da ópera de mesmo nome do compositor italiano Arrigo Boito. Este 

personagem representa o diabo, materializado entre os homens na Terra. 

 
 
 

FONTE: THE..., 2007, disponível em: < http://www.nytimes.com/2007/06/05/arts 
/music/05faus.html>. 

FIGURA 2 - FIGURINO MEFISTOFELE 
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2.2 A ÓPERA 

Conforme Abbate e Parker (2015, p. 21): 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens 
cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é 
muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de 
seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e 
estranha. Além disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se 
assistir. 
 

Assim, entende-se que para a concepção da ópera é necessário o domínio 

da música, excepcionalmente do canto, da atuação, interpretação e expressão. 

Segundo Fraga e Matamoro (2001), dentre os diversos tipos de espetáculos, pode-

se considerar a ópera o mais complexo, pois além do cenário, do figurino e da 

história, há ainda o repertório, que na maioria dos casos é executado por coro, 

orquestra e solistas sob regência de um ou mais maestros. Esta magnitude, de 

acordo com Abbate e Parker (2015, p. 22), “pode nos transformar: física, emocional 

e intelectualmente. ” 

Este tipo de teatro, conforme Gonçalves (2012), surgiu na Itália no período 

Barroco, junto a arte barroca emergida das angústias daquele momento histórico, 

pois entre 1562 e 1721 a Europa sofreu graves tensões políticas e filosóficas devido 

a Reforma Protestante que impunha que as nações deviam se libertar da submissão 

do Papa e da Contrarreforma que manteve a igreja católica no poder. 

Frente a este cenário, Gonçalves (2012, p. 13) afirma que em Florença, um 

grupo de artistas, músicos e poetas se dedicou a promover o ressurgimento da arte 

teatral, dando “origem a Camerata Fiorentina, o verdadeiro berço da ópera. ” 

De acordo com Proença (1999), as obras barrocas romperam o equilíbrio 

entre o sentimento e a razão e entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas 

procuraram realizar de forma consciente. Em um contexto em que predominaram as 

emoções e não o racionalismo a Ópera tornou-se bem-vinda, devido a carga 

emocional e surreal que os espetáculos continham. 

Segundo Gonçalves (2012, p. 15), “impressiona a rapidez com que a ópera 

deixou o circulo restrito das cortes principescas e dos palácios, passando a ser um 

entretenimento de grande interesse para a burguesia emergente. ” A partir de então, 

espalhou-se pelo mundo, sendo valorizada em alguns continentes e desvalorizada 

em outros. Diversos compositores de períodos diferentes compuseram óperas que 

se tornaram famosas e são reproduzidas até hoje, assim como novas óperas são 
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compostas seguindo a mesma estrutura. (RIBEIRO, 1965) 

A premissa da ópera, conforme Gonçalves (2012, p. 14) era que “a poesia 

mais nobre não deveria ser apenas declamada, mas sim cantada e acompanhada 

por instrumentos”, com enfoque no “sentimento expresso no texto sobre o ritmo. ” 

Com a criação de histórias mais elaboradas, Abbate e Parker (2015) relatam 

que estes sentimentos passaram a estar atrelados as personagens e não mais a 

temática da obra, ficando aos cantores intérpretes os papeis de maior importância na 

ópera. 

Com base nestas ideias, são escolhidos como inspiração para este projeto 

personagens femininos de algumas obras, que serão base de conceituação e 

formulação dos figurinos desenvolvidos. As figuras dramáticas e óperas escolhidas 

são descritas nos subcapítulos a seguir. 

2.2.1 Violetta Valéry - La Traviata 

De acordo com Clément (1993) a ópera La Traviata foi composta em 1852 

por Giuseppe Verdi, e conta a história de Violetta Valéry, uma tuberculosa meretriz 

francesa que se se apaixona por Alfredo Germont. Os dois decidem morar juntos e 

Violetta pretende mudar de vida, porém Giorgio Germont, pai de Alfredo, a visita 

para convence-la a abandonar seu filho, pois era desonroso para ele aceitar uma 

meretriz na família. Convencida por Giorgio, ela vai embora deixando uma carta para 

Alfredo, dizendo que o estava deixando. Inconformado, Alfredo vai procura-la, e 

quando lhe pergunta a verdade, ela diz que está apaixonada por outro. O tempo 

passa e Violetta encontra-se pobre e doente, pois gastara todos seus bens para 

sobreviver. Nesta situação, ela recebe cartas de seus antigos admiradores e amigos, 

no meio delas, uma carta do pai de Alfredo relatando seu arrependimento por ter a 

separado de seu filho. Então, Giorgio e seu filho vão visita-la para reconciliarem-se. 

Os três fazem as pazes e o casal começa a fazer planos para o futuro, porém, 

debilitada pela tuberculose La Traviata (a mulher caída), morre.  

Segundo Werner-Jensen (2013) a história é ambientada na França em 

meados do século XIX, e tem como cenários um bordel, as ruas da cidade, uma 

casa no campo, um baile de máscaras em uma mansão e o leito de morte de 

Violetta, um quarto pobre de uma pensão. 
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2.2.2 Lady Macbeth - Macbeth 

Conforme Werner-Jensen (2013) a ópera Macbeth foi composta por 

Giuseppe Verdi em 1847, inspirada na obra de William Shakespeare. A obra é 

contextualizada na Escócia durante o século XI, porém, com características míticas. 

Os cenários incluem castelos, campos de cultivo, áreas montanhosas e campos de 

guerra. 

Lady Macbeth é a esposa de Macbeth, que sabendo da vitória de seu marido 

na guerra, começa a planejar a morte do rei que irá visita-los para que Macbeth reine 

e consequentemente, ela se torne rainha. No decorrer da estória, seu papel é 

influenciar Macbeth a agir de maneira a manter-se no trono, eliminando possíveis 

ameaças e dando ordens opressivas ao povo. Assim, é a responsável por todos os 

crimes ocorridos na obra, porém, comanda os feitios das sombras, nunca agindo 

com as próprias mãos, o que, não a torna culpada perante as demais personagens. 

Tal conduta e histórico de assassinatos a leva a loucura, mas, em seus delírios, 

amaldiçoa seu remorso, pois não se arrepende de seus atos. Este confronto contra 

si mesma implica em sua morte. (CLÉMENT, 1993) 

2.2.3 Perséfone - L’Orfeo 

Composta por Claudio Monteverdi em 1607, a ópera L’Orfeu, de acordo com 

Newman (1952) é baseada em contos da mitologia grega e relata a trágica história 

de Orfeu e Euridice, onde, antes da cerimônia de seu casamento Euridice falece 

devido a uma picada de serpente. Inconformado, Orfeu canta para rogar a Hades, 

deus do inferno, que devolva a vida de Euridice. Comovida, Perséfone, esposa de 

Hades e rainha do inferno, convence seu marido a conceder o desejo de Orfeu. 

Hades devolve a vida de Euridice com a condição de que Orfeu nunca mais a veja, 

porém, Orfeu não resiste e olha para ela, no mesmo instante Euridice é fulminada e 

Orfeu arrebatado por Apollo seu pai, para morar no céu onde poderá ver sua amada 

novamente. 

A estória é ambientada na Grécia em tempos míticos, possuindo como 

cenários a Terra, o inferno e o céu. Neste contexto, Perséfone representa o pouco 

de misericórdia que existe no mal e também, a prova de que a música pode comover 

até mesmo o inferno. (NEWMAN, 1952) 
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2.2.4 Divina Justiça - A Obrigação do Primeiro Mandamento 

Composta em 1767, esta ópera, segundo Suhamy (2001), foi a primeira de 

Mozart, e relata a reunião entre quatro seres sobrenaturais e um cristão no Jardim 

do Éden, para discutirem sobre o destino apropriado para a humanidade. O espírito 

maligno aconselha mandar todos para o inferno, afirmando que todos os homens 

são maus e merecem queimar no fogo eterno, a divina misericórdia diz que o perdão 

divino deve ser concebido somente aos merecedores, sendo assim, parte iria para o 

céu e parte para o inferno, o espírito cristão pede para que sejam salvos apenas os 

que o possuem no coração, ou seja, somente os cristãos. O cristão afirma que se 

todos tiverem uma segunda chance conseguirão cumprir o primeiro mandamento 

para herdar o reino dos céus. Neste contexto, cabe a divina justiça considerar as 

opiniões e tomar as devidas decisões. 

2.2.5 Irmã Angelica - Suor Angelica 

Conforme Riding e Dunton-Downer (2010), esta ópera foi composta por 

Giacomo Puccini em 1917 e conta a estória de Angelica, uma moça que teve um 

filho fora do casamento e foi enviada para um convento como castigo por 

envergonhar a família, sendo na época a expiação a única maneira de se redimir por 

tal pecado. Ao contrário do esperado, sua estadia no convento não se torna um 

castigo, pois ela se adapta ao local e passa a trabalhar como curandeira, 

aprendendo a lidar com diversos tipos de ervas e tornando-se amiga querida das 

outras irmãs. Seu único ressentimento é não poder ver seu filho, que lhe fora tirado 

logo depois do nascimento e desde então, nunca mais o havia visto. Certo dia, 

Angélica recebe a visita indesejada de sua tia, princesa de Toscana, uma mulher 

rude que lhe dá a terrível notícia que a induz a cometer suicídio, de que seu filho 

havia morrido há dois anos por uma grave doença. Sabendo disto, Angélica vai para 

o jardim do convento, e perdida em profunda tristeza, consome uma planta 

venenosa e morre. 

A ópera é contextualiza em Toscana na Itália durante o século XVII e se 

passa inteiramente em um convento, hora no interior e hora nos jardins no exterior 

do recinto. Angélica, personagem principal, é inteligente e amigável, ao contrário da 

descrição rebelde, egoísta, tola e maliciosa que sua família faz. (CLÉMENT, 1993) 
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2.3 VOZ E EXPRESSÃO 

 De acordo com Araújo (2013, p. 8), o canto: 

[...] é uma manifestação artística que implica um envolvimento pisico-
somático quase total por parte do executante. [...] A voz reflete, não só a 
sua qualidade intrínseca e as capacidades técnicas do cantor, mas um 
conjunto muito vasto de parâmetros que dependem diretamente do seu 
estado físico e emocional. [...]. Nesta manifestação artística, o cantor utiliza 
meios para transmitir os elementos emocionais e afetivos do texto ao 
público. 

 

Estes parâmetros são questões como: timbre, nível da técnica, 

conhecimento musical e liberdade emocional. “Todos estes parâmetros contribuem 

para a definição de um perfil acústico específico, que se reflete nos indicadores e 

sinais transmitidos ao público. ” (ARAÚJO, 2013, p. 10) 

Logo, há a necessidade de o cantor interpretar a emoção, para transmitir o 

sentimento, em que Araújo (2013, p. 15) afirma que “de fato, sensação e emoção 

encontram-se intimamente relacionadas. ” 

Para induzir e amplificar a sensação das emoções ao ponto de transmiti-las 

na voz, é necessário utilizar a caixa de ressonância humana, o corpo, em toda sua 

amplitude, onde Aleixo (2016, p. 112) afirma que: 

[...] o caminho para uma produção vocal existe na sabedoria do corpo; ou 
seja, que o corpo detém as informações - funções psíquicas, sensoriais e 
motoras - necessárias para a criação do movimento e da expressão da fala. 
Falamos, então, por um lado, da dimensão propriamente física da voz - 
ossos, músculos, órgãos, vísceras - essência que determina seu 
mecanismo de produção. Por outro lado, há que se considerar, ainda, a 
dimensão que denominamos poética: acontecimento que transita por 
campos abrangentes percorrendo fronteiras do corpo, da emoção, da 
cultura e da estética. 
 

Este uso integral das instâncias corporais é desenvolvido por meio de 

algumas técnicas de voz e expressão, sendo a principal, a de arcos expressivos, que 

relaciona pontos do corpo a sentimentos, na qual Aleixo (2016, p. 117) afirma que: 

É possível desvendar os fluxos destas instâncias do corpo e, apropriando-se 
de suas referências sensoriais, redimensionar as características próprias em 
impulsos e ações, movimento e expressão, voz e musicalidade; permitindo 
ressoar, no corpo, a voz do corpo - matéria memorial que possibilita 
transbordar a vibração sonora de si mesmo. 
 

Estes pontos corporais em que se encaixam os arcos expressivos estão 

relacionados aos meridianos, advindos do Tao Shiatsu, técnica medicinal chinesa 

que consiste em pressionar com a ponta dos dedos determinadas partes do corpo 

que afetam o fluxo enérgico do ser humano, porém, nem todos os pontos possuem 
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relevância expressiva. (PRADIPTO, 1991) 

Alguns dos arcos mais convencionais, são: a intelectualidade no topo da 

testa, causar temor acima da sobrancelha, o desdém nas laterais do nariz, a 

crueldade nos dentes caninos, a experiência de vida nos ombros, a tristeza no peito, 

o trabalho nas mãos, a sensualidade nos quadris, a submissão nos joelhos, o 

realismo na canela, a agilidade nos calcanhares e o divino na panturrilha. Estima-se 

a existência de aproximadamente 300 arcos, porém, não se tem conhecimento sobre 

todos. A maior concentração de arcos expressivos ocorre nos olhos e no seu 

entorno, como as expressões de alegria, imposição, petição, frieza, medo e 

indiferença. (PETRY, 2017) 

A representação da ressonância dos arcos expressivos é ilustrada na figura 

3 a seguir: 

 
FIGURA 3 - ARCOS EXPRESSIVOS 

FONTE: CHENG, 1999, p. 28. 

2.4 PSICOLOGIA DAS CORES 

Segundo Heller (2013, p. 21) “cores e sentimentos não se combinam ao 

acaso nem são uma questão de gosto individual – são vivências comuns que, desde 

a infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa linguagem e em 

nosso pensamento. ” 
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Uma descrição deste conceito é o exemplo utilizado por Löbach (2001) para 

explicar a função simbólica dos produtos de design, em que, associa a cor vermelha 

do semáforo ao perigo, pois ela transmite uma mensagem quase universal de “pare” 

ou “espere”, assim possuindo um significado, um simbolismo associado a um 

sentimento humano. 

Outro exemplo da forma como associamos as cores é descrito por Treptow 

(2005), que afirma ser comum as relacionarmos com elementos da natureza “como 

amarelo-canário, verde-abacate e cinza-chumbo. ” 

A partir disto, percebe-se a relação que os indivíduos possuem com as 

cores, estabelecendo-as como forma de identificação, caracterização e elemento 

simbólico, o que, faz delas um meio de comunicação. 

Isto é percebido na moda, em que a afinidade humana com as cores é um 

dos fatores que determina a imagem pessoal, pois o vestuário é um meio de 

transmissão de mensagens visuais que utilizamos frequentemente. Treptow (2005, 

p. 109), exemplifica uma associação temática de cores conectadas ao estilo 

individual como “romântico: cores pastel, gama de rosados” e “gótico: cores 

escuras”. Esta caracterização cromática cria aspectos únicos que tornam fácil o 

entendimento da mensagem e sua distinção entre as demais. 

Ainda no vestuário, a aplicação das cores como meio de caracterização e 

comunicação é notável no figurino. Ao utilizar o vestuário para representar uma 

personagem, suas características devem ser evidentes, logo, a escolha cromática 

pode ser o fator principal no que tange a clareza da mensagem, por exemplo, cores 

que representam uma figura triste, um militar, um anjo ou um demônio. 

Tratando-se da ligação das cores com este tipo de caracterização Heller 

(2013, p. 22), afirma que: 

Conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Dessa forma, cada cor 
pode produzir muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor atua 
de modo diferente, dependendo da ocasião. O mesmo vermelho pode ter 
efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. O mesmo verde pode atuar de 
modo salutar ou venenoso, ou ainda calmante. O amarelo pode ter um 
efeito caloroso ou irritante. Em que consiste o efeito especial? Nenhuma cor 
está ali sozinha, está sempre cercada de outras cores. A cada efeito 
intervêm várias cores – um acorde cromático. 
 

Por isto, deve-se considerar as cores de um figurino frente a sua interação 

ao cenário e outros elementos contextuais, inclusive a iluminação. Assim, torna-se 

possível a identificação do acorde cromático adequado para a ideia desejada. 
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De acordo com Heller (2013), um acorde cromático pode conter de duas a 

cinco cores, distribuídas em proporções hierárquicas, em que as mais correlatas ao 

sentimento expressado possuem uma porcentagem maior na distribuição e as 

demais, dispostas em proporções menores, servem como complementos do motivo. 

Assim, um figurino que remeta a frieza, deve ser confeccionado na maior parte em 

azul, sendo aplicados o branco, o cinza e o grafite, respectivamente em quantidade 

decrescente, nos detalhes. 

Um acorde cromático, segundo Heller (2013, p. 22): 

[...] é composto por cada uma das cores que esteja mais frequentemente 
associada a um determinado efeito. [...] as mesmas cores estão sempre 
associadas a sentimentos e efeitos similares. As mesmas cores que se 
associam à atividade e à energia estão ligadas também ao barulhento e ao 
animado. Para a fidelidade, as mesmas cores da confiança. Um acorde 
cromático não é uma combinação aleatória de cores, mas um efeito 
conjunto imutável. Tão importantes quanto a cor mais frequentemente citada 
são as cores que a cada vez a ela se combinam. O vermelho com amarelo e 
laranja tem outro efeito do que o vermelho com preto ou violeta; o verde 
com preto age de modo diferente do que o verde com o azul. O acorde 
cromático determina o efeito da cor principal. 
 

A figura 4 a seguir demonstra três acordes cromáticos, formalizados pelas 

mesmas cores, distribuídas em porcentagens diferentes para descrever sentimentos 

diferentes, porém, psicologicamente próximos. 

 
 
 

FONTE: HELLER, 2013, p. 26. 
 

Sabendo que a combinação de cores pode mudar o sentido da mensagem, 

Heller (2013, p. 21), afirma que os designers “precisam saber de que forma as cores 

afetam as pessoas”, pois, os produtos destinam-se a elas, e a impressão correta 

pode ser a diferença entre o atrativo e o repulsivo. 

FIGURA 4 - ACORDES CROMÁTICOS 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

Este capítulo contém o processo de elaboração do projeto a partir da 

metodologia de Mike Baxter complementada por métodos de design de outros 

autores, apresentando assim, o levantamento de dados históricos referentes a 

evolução dos figurinos na ópera e aos similares no mercado atualmente, os signos 

contidos na definição das personagens escolhidas como inspiração, o público para o 

qual os produtos se destinam e as funções destes, dados quanto a forma e a 

estrutura dos figurinos elaborados, dados referentes a estrutura, a inspiração e o 

conceito dos produtos e os testes para prototipagem. 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA 

A análise diacrônica, consiste no levantamento de dados históricos 

relacionados a determinado produto ou tema, tendo por finalidade a obtenção de 

informações quanto ao período de surgimento, as mudanças sofridas no decorrer do 

tempo e a atual situação do objeto de estudo, permitindo ao pesquisador encontrar 

oportunidades de inovação e eleger critérios de preservação das características que 

o definem. (BONSIEPE, 1984, p. 38) 

O quadro 1 a seguir, refere ao histórico do figurino de ópera, o qual está 

relacionado ao figurino teatral em sua evolução. 

FONTE: GREEK..., 2011, disponível em: 
<http://zailikworld.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html>. 

 
 

 
Grécia (500 a 146 a.C.) 

 
“Os primeiros registros 
históricos do uso de figurino 
em um “espetáculo” foram no 
teatro, enquanto se 
consolidava, na civilização 
Grega” (CASTRO e COSTA 
2010, p. 81) 
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FONTE: FOOG, 2013, p. 200. 

 
 
 

Sec. XVI (Renascimento) 
 

A burguesia começou a 
investir em artistas, o que 
favoreceu o teatro, o balé e a 
ópera. “Os figurinos passaram 
a ser suntuosos, pois tais 
espetáculos faziam parte do 
cotidiano da corte. ” (CASTRO 
e COSTA, 2010, p. 82) 
 

 

 
FONTE: THE TAVERNER..., 2017, disponível em: 

<http://taverner.org/recordings-2/discography-
2/monteverdi/527-2/>. 

 
 
 

Sec. XVII (Barroco) 
 

Em 1607, Claudio Monteverdi 
compôs a primeira obra 
considerada como ópera: 
L’Orfeu. A vestimenta utilizada 
na primeira apresentação em 
24 de fevereiro pode ser 
considerada como o primeiro 
figurino operístico. (NEWMAN, 
1952) 
 

 

 
FONTE: LEVENTON, 2009, p. 99. 

 
 

 
 

Sec. XVIII (Rococó) 
 

Até metade deste século, 
utilizava-se nos palcos o 
vestuário comum do dia a dia. 
(CASTRO e COSTA, 2010, p. 
81, apud MUNIZ, 2004, p. 21) 
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FONTE: LEVENTON, 2009, p. 117. 

 

Sec. XIX (Neoclassicismo e 
Romantismo) 

 

“O figurino é incorporado entre 
as tarefas do pintor e deve 
estar integrado à unidade 
visual e estilística da 
encenação: com as mesmas 
gamas e oposições de cores 
que os cenários. ” (CASTRO e 
COSTA, 2010, p. 82, apud 
MUNIZ, 2004, p. 21) 
 

 

 
FONTE: ÓPERA..., 2017, disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera>. 

 
 
 

Sec. XX 
 

Surgem os figurinistas, e “o 
figurino passa a preocupar-se 
com a construção do 
personagem, expressão 
corporal do ator, o enredo 
trabalhado. ” (CASTRO e 
COSTA 2010, p. 82) 

 

 
FONTE: BRAWN..., 2017, disponível em: 

<https://allthetropes.org/wiki/Brawn_Hilda>. 

 
 

Sec. XXI 
 

O figurino tornou-se elemento 
primordial para todo o tipo de 
espetáculo, sendo utilizada 
toda tecnologia disponível 
para criação das peças.  
(CASTRO e COSTA 2010, p. 
83) 

QUADRO 1 - ANÁLISE DIACRÔNICA 
FONTE: o próprio autor. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizlrTr9a_VAhXBf5AKHbTSBosQjRwIBw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera&psig=AFQjCNF-hrsdqQ9MtTC71bagOBfUUuwi9w&ust=1501466677256162
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOjNTh96_VAhXNl5AKHUMHD7EQjRwIBw&url=http://www.alexandreinnecco.com/opera/&psig=AFQjCNGUQqS9oupoUaCjp5JElLmIsZ63IA&ust=1501467235852180
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Ao observar o histórico do figurino operístico é notável a ausência de 

elementos específicos que o diferenciem dos trajes de outros tipos de espetáculo. 

Também, evidencia-se que a vestimenta durante muito tempo esteve relacionada ao 

artista, implicando no uso dos trajes da época. 

A primeira mudança na forma de pensar o figurino se deu no século XIX, 

porém, a associação do mesmo apenas ao ambiente de uso não agregou qualidade 

suficiente para distinguir os trajes de cena do vestuário tradicional. 

A mudança de maior relevância no contexto de criação e uso dos figurinos 

se deu no século XX, em que os figurinistas passaram a pensar o traje conforme a 

personagem, agregando-lhe características únicas, capazes de diferenciar as figuras 

dramáticas entre si e diferenciar o figurino das roupas do cotidiano. Desde então, o 

figurino tornou-se um dos elementos de maior importância na definição da imagem 

de uma personagem, na ópera tanto quanto no teatro. 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA 

A análise sincrônica “serve para reconhecer o “universo” do produto em 

questão e para evitar reinvenções. [...] Convém incluir informações sobre preços, 

materiais e processos de fabricação”. (BONSIEPE, 1984, p. 38) 

O quadro 2 a seguir, refere a análise dos produtos similares no mercado, em 

que, são avaliados dois figurinos para cada uma das personagens de inspiração do 

projeto. 

 

 
FONTE: LA TRAVIATA..., 2017, disponível em: 

<http://www.elheraldo.hn/revistas/crimenes/104356
2-466/la-traviata-de-valentino-y-coppola>. 

 
 
 
 
Personagem: Violetta Valéry 
Obra: La Traviata 
Figurinista/Marca: Valentino Garavani 
Pontos Positivos: Estilo da época 
Pontos Negativos: Impressão única 
Preço: Não informado 
Material: Não informado 
Uso: Teatro Dell'Opera di Roma 
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FONTE: LA TRAVIATA..., 2013, disponível em: 

<http://cultura.biografieonline.it/la-traviata-di-verdi-
riassunto/>. 

 
 
 
 
Personagem: Violetta Valéry 
Obra: La Traviata 
Figurinista/Marca: Não informado 
Pontos Positivos: Amplitude 
Pontos Negativos: Estilo princesa 
Preço: Não informado 
Material: Algodão, Tule e Ilusion. 
Uso: Não informado 

 

 
FONTE: AVENTURA..., 2016, disponível em: 

<http://tv.orf.at/orf3/stories/2767298/>. 

 
 
 
 
Personagem: Divina Justiça 
Obra: Primeiro Mandamento 
Figurinista/Marca: Não informado 
Pontos Positivos: Estruturas 
Pontos Negativos: Estética infantil 
Preço: Não informado 
Material: Algodão 
Uso: Festival de Salzburg 

 

 
FONTE: WOLFGANG..., 2009, disponível em: 

<http://www.kok.art.pl/mozart_arch.html>. 

 
 
 
 
Personagem: Divina Justiça 
Obra: Primeiro Mandamento 
Figurinista/Marca: Katarzyna Mucha 
Pontos Positivos: Amorfo 
Pontos Negativos: Cor 
Preço: Não informado 
Material: Tafetá 
Uso: Câmara de Ópera da Cracóvia 
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FONTE: SENZA..., 2014, disponível em: 

<https://palcoteatrocinema.com.br/tag/teatro/page/
123/>. 

 
 
 
Personagem: Irmã Angelica 
Obra: Suor Agelica 
Figurinista/Marca: Rubens Lima 
Pontos Positivos: Uso das cores 
Pontos Negativos: Simplicidade 
Preço: Não informado 
Material: Cetim e malha 
Uso: Theatro Municiapal do RJ 

 

 
FONTE: ANGLICA..., 2013, disponível em: 

<http://operanut.net/2013/04/angelica-review-part-
one-of-opera-san-joses-double-bill-from-puccinis-il-

trittico/>. 

 
 
 
 
Personagem: Irmã Angelica 
Obra: Suor Agelica 
Figurinista/Marca: Não informado 
Pontos Positivos: Modelagem 
Pontos Negativos: Básico 
Preço: Não informado 
Material: Algodão 
Uso: Ópera de São José 
 

 

 
FONTE: A MALEVOLENT..., 2014, disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2014/09/26/arts/music/in
-the-mets-macbeth-anna-netrebko-as-the-

scheming-wife.html>. 

 
 
 
 
Personagem: Lady Macbeth 
Obra: Macbeth 
Figurinista/Marca: Adrian Noble 
Pontos Positivos: Monocroma 
Pontos Negativos: Vestido de festa 
Preço: Não informado 
Material: Renda e crepe de seda 
Uso: Metropolitan Opera 
 

http://operanut.net/2013/04/angelica-review-part-one-of-opera-san-joses-double-bill-from-puccinis-il-trittico/
https://www.nytimes.com/2014/09/26/arts/music/in-the-mets-macbeth-anna-netrebko-as-the-scheming-wife.html
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FONTE: MACBETH..., 2015, disponível em: 

<https://operaplus.cz/macbeth-v-prazske-statni-
opere-poprve-pod-taktovkou-marka-sediveho/>. 

 
 
Personagem: Lady Macbeth 
Obra: Macbeth 
Figurinista/Marca: Marija Havran 
Pontos Positivos: Conceitual 
Pontos Negativos: Não possui 
Preço: Não informado 
Material: Tafetá 
Uso: J. K. Tyl Theatre 

 

 
FONTE: L’ORFEU..., 2017, disponível em: 
<http://www.andreacigni.it/portfolio/lorfeo/>. 

 
 
Personagem: Perséfone 
Obra: L’Orfeu 
Figurinista/Marca: Lorenzo Cutùli 
Pontos Positivos: Conceitual 
Pontos Negativos: Estilo festa 
Preço: Não informado 
Material: Tafetá 
Uso: Festival Claudio Monteverdi di 
Cremona 

 

 
FONTE: MONTEVERDI..., 2015, disponível em: 

<https://avaxhome.unblocker.xyz/music/Monteverdi
_L_Orfeo_Jordi_Savall.html>. 

 
 
Personagem: Perséfone 
Obra: L’Orfeu 
Figurinista/Marca: Não informado 
Pontos Positivos: Capa 
Pontos Negativos: Fora de contexto 
Preço: Não informado 
Material: Tafetá 
Uso: La Capella Reial de Catalunya 
 

QUADRO 2 - ANÁLISE SINCRÔNICA 
FONTE: o próprio autor. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRi-G1irvVAhWSnJAKHYvnAVIQjRwIBw&url=http://operaplus.cz/macbeth-v-prazske-statni-opere-poprve-pod-taktovkou-marka-sediveho/&psig=AFQjCNHkQSJhhFFZIKEkQkEj5fDSwpqSAA&ust=1501850127211023
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuoNWomrvVAhWCjJAKHddlDvEQjRwIBw&url=http://www.andreacigni.it/portfolio/lorfeo/&psig=AFQjCNGKcbUB95s3Jd--9nm6VmXGvv-amA&ust=1501850987810595
https://avaxhome.unblocker.xyz/music/Monteverdi_L_Orfeo_Jordi_Savall.html
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Os figurinos similares existentes possuem alguns parâmetros de 

semelhança e diferença entre si. Algumas dessas características são impostas pela 

obra, como a adequação a época e ao cenário, outras, aplicadas conforme a leitura 

de cada figurinista na forma como idealiza a personagem. 

Destas semelhanças, destacam-se o modelo da vestimenta, que em todos 

os exemplos são vestes ou vestidos longos, o uso de cores resumido a no máximo 

três e a aplicação de um ponto focal, como um broche, ou uma flor. A diferença entre 

os trajes está principalmente associada as cores utilizadas, por exemplo, no caso da 

Violetta Valéry, em que há o uso do vermelho em um caso e branco no outro. 

Estes aspectos identificados, servem como base para definição dos pontos 

de inovação nos produtos desenvolvidos, quanto a modelagem e a forma de 

aplicação das cores. 

3.3 PÚBLICO-ALVO 

De acordo com Lucas (2014, p. 292), quando deseja-se atingir “determinada 

parte do público, estabelecemos o público-alvo. É possível utilizar questionários para 

identificar o ponto de vista do público e adaptar o projeto aos valores e interesses do 

mesmo - mirar o alvo, por assim dizer”. Logo, o público-alvo é o grupo de pessoas 

ao qual o produto, projeto, programa ou serviço se destina. 

Para estabelecimento do público-alvo, realizou-se pesquisa de campo 

quantitativa, por meio de aplicação de questionário com 35 questões divididas em 

quatro categorias: dados pessoais, conhecimento musical, uso de figurino e forma 

de investimento. Foram entrevistadas 210 mulheres pertencentes a 6 grupos 

artísticos da cidade de Curitiba/PR. 

Os resultados obtidos indicam que o público é composto por mulheres com 

idade entre 30 e 40 anos (52%), com ensino superior completo (64%), católicas 

(37%), de temperamento fleumático1 (40%) e estilo pessoal elegante (23%), 

possuem renda mensal de até dois salários mínimos (56%). A maioria classifica-se 

como Soprano (41%), estudam técnica vocal (85%) e repertório erudito (100%), 

possuindo conhecimento dos arcos expressivos (70%). Utilizam figurino às vezes 

(93%), porém, o consideram importante para ópera (92%) acreditando que este 
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auxilie na interpretação (87%), que possa agregar a técnica vocal (77%) e que possa 

conter arcos expressivos materializados (60%) que auxiliem na expressividade 

(60%). 

Costumam realizar recitais simples (70%), utilizando figurino simples (54%) 

de 5 a 10 vezes no ano (98%), priorizando o conforto nas peças (54%). 

Quanto ao investimento em figurinos, obteve-se uma média de R$500,00 

relacionando os valores que cada grupo costuma investir, tendo em vista que a 

maioria depende da verba liberada pelo governo do Estado do Paraná, e os demais, 

de investimento individual de cada componente. 

3.3.1 Painel de Público-Alvo 

Conforme Pazmino (2015), depois de definir o público-alvo, deve-se 

construir um painel com figuras que o representem, a fim de estabelecer uma 

interface de comunicação indireta com o mesmo. Os painéis a seguir, quadros 3 e 4, 

contêm imagens que representam os públicos do projeto, relacionadas as repostas 

obtidas na aplicação do questionário para sua identificação. 

 
QUADRO 3 - PAINEL DE PÚBLICO/USUÁRIAS 

FONTE: o próprio autor. 

                                                                                                                                                                      
1 “Personalidade cuidadosa, passiva e suave”. (GORDON, 2006, p. 41) 
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QUADRO 4 - PAINEL DE PÚBLICO/INVESTIDORES 

FONTE: o próprio autor. 

3.4 FUNÇÕES DO PRODUTO 

Conforme Löbach (2001), um bom produto de design deve atender a três 

funções básicas: prática, estética e simbólica. 

3.4.1 Função Prática 

Löbach (2001), afirma que a função prática consiste em todos os aspectos 

fisiológicos do uso de um produto. 

Neste sentido, os produtos elaborados possuem o intuito de vestir as 

artistas, tornando-se a extensão de seu corpo e de sua voz a partir das formas 

materializadas dos arcos expressivos, auxiliando na caracterização e incorporação 

da personagem. Também, no sentido do uso, têm a função de servir 

confortavelmente, sem impedir a movimentação e não pressionando o corpo, 

deixando a cantora livre para sentir a voz fluir no corpo. 
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3.4.2 Função Estética 

Segundo Löbach (2001), a função estética é a relação dos usuários com os 

produtos e seus aspectos essenciais perceptíveis no processo de uso. 

Nos figurinos desenvolvidos esta função consiste em caracterizar cada 

personagem conforme os elementos mais adequados para constituição de sua 

imagem, no que tange a textura, cor, forma e materiais utilizados. Também, em 

servir adequadamente como vestuário para uso em recitais simples de canto erudito. 

3.4.3 Função Simbólica 

De acordo com Löbach (2001), a função simbólica é determinada por todos 

os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso. 

Por tratarem-se de figurinos, as peças desenvolvidas têm como função 

simbólica a transmissão da mensagem de cada personagem, a ideia que cada uma 

delas passa quanto a suas vontades e espírito. Logo, cada figurino simboliza um 

motivo diferente.  

3.5 ANÁLISE ESTRUTURAL 

A análise estrutural “serve para reconhecer e compreender tipos e o número 

dos componentes, subsistemas, princípios de montagem, tipologia de uniões e tipos 

de carcaça de um produto”. (BONSIEPE, 1984, p. 38) 

Os quadros de análise estrutural dividem as peças avaliadas em 

componentes de constituição, quantidade de utilização dos componentes, material 

de estruturação do produto, sistemas de definição das partes e diferencial de 

funcionamento individual e conjunto de cada elemento, descrevendo a importância 

de cada parte na construção dos figurinos. 

Os vestuários de Violetta Valéry, Lady Macbeth e Divina Justiça 

selecionados para confecção, seguem um padrão de componentes de estruturação 

baseado nos arcos expressivos que definem as características marcantes de cada 

personagem, com especificidades descritas nos quadros 5, 6 e 7 a seguir: 
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SELEÇÃO I - VIOLETTA VALÉRY 

 
Nº Comp. Quant. Material Sistemas Diferencial 

1 Vestido 1 Oxford Longo, tomara-que-caia 
Continuação do 
corpo e da voz 

2 Gargantilha 1 Microfibra Fita simples Complemento 

3 Zíper 1 Acrílico Longo 80cm 
Ajuste e 

fechamento 

4 Costura - Poliéster Reta industrial e Overlock Não Alfaiataria 

5  Entretela - Viscose Forro superior Estruturação 

6 
Arcos 

Expressivos 
3 - Materializados em formas 

Sentido ao 
figurino, auxílio 
a técnica vocal 

7 
Acorde 

Cromático 
1 - 

 
Heller (2013, p.36) 

Representação 
da derrota na 

caracterização 
da personagem 

QUADRO 5 - ANÁLISE ESTRUTURAL VIOLETTA VALÉRY 
FONTE: o próprio autor. 

1 

2 

3 4 

 

6 

5 

7 
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SELEÇÃO II - LADY MACBETH 

 

Nº Comp. Quant. Material Sistemas Diferencial 

1 Vestido 1 Microfibra 
Longo com cauda, gola 
alta, manga comprida 

Continuação do 
corpo e da voz 

2 Cordão 4m Nylon Ponto a mão Nó de forca 

3 Zíper 1 Acrílico Longo 80cm 
Ajuste e 

fechamento 

4 Costura - Poliéster Reta industrial Alfaiataria 

5  Entretela - Viscose Forro superior Estruturação 

6 Barbatana 3 Plástico Gola e detalhe frontal Sustentação 

7 
Arcos 

Expressivos 
4 - Materializados em formas 

Sentido ao 
figurino, auxílio 
a técnica vocal 

8 
Acorde 

Cromático 
1 - 

 
Heller (2013, p.36) 

Representação 
do poder na 

caracterização 
da personagem 

QUADRO 6 - ANÁLISE ESTRUTURAL LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 

1 

2 

3 

4 4 

5 

6 

8 

7 

7 
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SELEÇÃO III - DIVINA JUSTIÇA 

 

Nº Comp. Quant. Material Sistemas Diferencial 

1 Veste 1 Microfibra 
Longa em A, capuz, 

manga comprida 
Continuação do 
corpo e da voz 

2 Capuz 1 Microfibra Tradicional Grande 

3 Clavícula 1 Cetim Detalhe frontal Arco rígido 

4 Costura - Poliéster Reta industrial e Overlock Estilo malharia 

5 
Arcos 

Expressivos 
1 - Materializados em formas 

Sentido ao 
figurino, auxílio 
a técnica vocal 

6 
Acorde 

Cromático 
1 - 

 
Heller (2013, p.34) 

Representação 
da verdade na 
caracterização 
da personagem 

QUADRO 7 - ANÁLISE ESTRUTURAL DIVINA JUSTIÇA 
FONTE: o próprio autor. 

1 

2 

3 

4 5 6 
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A análise estrutural dos figurinos confeccionados permite a identificação 

individual dos pontos principais que os constituem e a função de cada parte na 

estruturação das peças em sua montagem, bem como a adequação destas à 

proposta do projeto. Os componentes listados e quantificados são distribuídos nos 

modelos, os caracterizando no conceito proposto. 

3.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

A análise morfológica “serve para reconhecer e compreender a estrutura 

formal (concepção formal) de um produto, vale dizer, sua composição, partindo de 

elementos geométricos e suas transições (encontros). Inclui também informações 

sobre acabamento cromático e tratamento das superfícies”. (BONSIEPE, 1984, p.39) 

Para o figurino da personagem Violetta Valéry, as formas estabelecidas 

condizem com os arcos expressivos relativos aos sentimentos da personagem, logo, 

a fenda sobre o centro do externo demonstra a tristeza, entre os ossos da clavícula 

recai a esfera que representa a falta de vitalidade e a faixa que contorna o tronco e 

sobra na retaguarda condiz com o passado. O modelo tomara-que-caia adequa-se 

ao contexto profissional da personagem, deixando o colo exposto afim de evitar 

aparência pudica. A textura do tecido oxford evita aspecto glamoroso, festivo ou rico, 

caracterizando em sua opacidade a simplicidade, auxiliando na formação da imagem 

de derrota junto ao acorde cromático condizente a este estado conforme Heller 

(2013, p. 36), formado a partir das cores cinza, preto e branco.  

No figurino da personagem Lady Macbeth, a estrutura formal é composta 

com base nos arcos expressivos que definem as características da personagem, em 

que, o orgulho é representado por um arco em forma de espícula que se projeta 

ascendente da região inferior do externo, a agressividade é materializada 

pontiaguda a partir da gola na altura dos maxilares, a falta de comprometimento e de 

afetividade são representadas pela ausência da coluna e dos pulmões, onde, o 

contraste cromático entre o vermelho da parte frontal e o preto na região das costas 

transfere a atenção para a frente do corpo, ocultando a retaguarda na altura do 

tronco, dividindo-o de maneira a torná-lo fino quando observado de perfil. A vista 

invisível que oculta o zíper, cria o efeito de profundidade, como se houvesse uma 

cova na linha da coluna, deixando o aspecto de ausência na região. 
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A estrutura geral da peça, no contexto da obra, remete ao vestuário 

condizente ao de uma rainha, sendo um vestido longo de cauda para demonstrar a 

opulência e o poder. Os detalhes em corda com nó de forca são o símbolo das 

atitudes de Lady Macbeth, que em maioria, envolvem condenação. 

As cores utilizadas na composição do figurino advêm do acorde cromático 

que representa o poder, segundo Heller (2013, p. 36), composto pelas cores 

vermelho, preto e dourado. 

O figurino da personagem Divina Justiça é formalizado amplo, longo e 

simplificado, não acompanhando a forma do corpo, delineando apenas a cabeça e 

os braços e cobrindo o restante do corpo num corte em “A”. Há um único arco 

expressivo materializado na altura dos ombros que estrutura os ossos da clavícula 

de maneira caricata, formulando o horizonte sonoro na cor dourada, com intuito de 

atrair a atenção para o detalhe. A textura lisa e brilhosa da microfibra utilizada na 

confecção da peça amplifica a imagem celeste da personagem e as cores principais 

auxiliam na representação dos pesos a julgar, nos extremos opostos entre a luz e as 

trevas. Assim, as cores utilizadas estão relacionadas a justiça por comporem, de 

acordo com Heller (2013, p. 34) o acorde cromático da verdade. 

3.7 ANÁLISE ERGONÔMICA 

De acordo com Ambrose e Harris (2011, p. 57): 

A ergonomia é a prática de projetar produtos de acordo com as 
necessidades físicas do ser humano, de otimizar o desempenho e de 
minimizar o desconforto. A ergonomia é centrada na segurança, na 
eficiência, na produtividade e na saúde no ambiente de trabalho para que 
produtos, serviços e ambientes sejam compatíveis com a forma humana. 
 

Com base nisto, os figurinos projetados para Violetta Valéry, Lady Macbeth e 

Divina Justiça são analisados para identificar os pontos benéficos e prejudiciais ao 

usuário, em que, os tecidos utilizados são leves, termicamente confortáveis e não 

alérgicos. Por tratarem-se de fibras sintéticas (microfibra e oxford: 100% poliéster) e 

hidrofóbicas, não há geração de peeling2 no atrito sofrido durante o uso e também 

não ocorre absorção de suor, evitando a proliferação de fungos. 

Quanto ao processo de conservação, tanto a microfibra quanto o oxford, 

                                                      
2 Bolinhas geradas na superfície de alguns tecidos. (PEZZOLO, 2009) 



43 
 

 

devem ser lavados em processo normal, com água em temperatura máxima de 

40ºC, não devem ser alvejados para evitar desbotamento, a passagem deve ser feita 

com temperatura máxima de 110ºC e o vapor deve ser evitado, preferencialmente 

deve-se optar por limpeza a seco em processo profissional e a secagem não deve 

ser feita em centrífuga. 

Os produtos foram desenvolvidos com base na tabela de medidas comercial 

descrita no quadro 6 a seguir por serem peças pilotos, porém, dentro de um plano de 

negócios, estes devem ser confeccionados sobmedida, devido a necessidade de 

adequação exata da peça ao corpo da artista. 

 
QUADRO 8 - TABELA DE MEDIDAS FEMININAS 

FONTE: WINIFRED, 2014, p.17. 
 

No que tange a pegas e manejos das peças, considera-se o manejo fino 

geométrico e pega de precisão para abertura e fechamento dos zíperes e 

abotoamentos, em movimento de controle contínuo que não foge ao estereótipo do 

uso. O restante das formas de manipulação dos figurinos consiste em manejos 

geométricos finos e grosseiros e pegas de precisão e gancho.    
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A modelagem dos figurinos de Violetta Valéry e Lady Macbeth é ajustada ao 

corpo na parte superior, porém, de forma a possibilitar a movimentação sem 

impedimentos. Os tecidos possuem boa estabilidade dimensional, o que impede a 

deformação da peça durante o uso. A parte inferior é ampla, porém ajustada 

conforme a altura da usuária, não atrapalhando o caminhar. 

No figurino da Divina Justiça, a modelagem possui folga com relação ao 

corpo em sua totalidade, sendo ajustado apenas o comprimento das mangas para 

cobrir as mãos sem exageros, o tamanho do capuz para cobrir parcialmente o rosto 

sem perder o caimento e a barra para não impedir o caminhar. O detalhe frontal, 

feito em PVC de 0,5mm de espessura é removível, para facilitar o manejo geral da 

peça, sendo fixado por intermédio de botões de pressão. 

Considerando que estes figurinos fossem produzidos em escala industrial, 

seria feito uso da tabela de medidas comercial permanentemente em moldes 

desenvolvidos com gradação para todos os tamanhos. A produção seguiria o mix da 

coleção e o volume produzido seria conforme a demanda do mercado. O corte das 

peças seria feito por infesto para agilizar o processo de confecção e a costura 

manteria um padrão industrial. 

3.7.1 Etiqueta 

Conforme determinação do INMETRO (1993, p. 22), “a etiqueta indicativa da 

composição têxtil, deve estar afixada nas roupas por costura e a vista do 

consumidor”. Esta etiqueta tem a função de dispor aos usuários informações quanto 

ao fornecedor e ao produto adquirido. 

A etiqueta de composição é dimensionada em 3 cm de largura por 8 cm de 

altura, possuindo formato retangular. Esta dimensão permite a inserção das 

informações em tamanho legível, superior a 2 mm conforme as normas para etiqueta 

de composição (NBR/ISO 3758:2006). A grafia preta sobre o plano de fundo branco 

também auxilia na nitidez da leitura. Na parte superior, há um espaço em branco 

destinado a costura para fixação na peça. A tesoura seguida de uma linha tracejada, 

indica o local onde a etiqueta pode ser cortada em caso de incômodo. 

Abaixo desta linha estão as informações obrigatórias para etiquetas de 

composição, sendo elas respectivamente: nome ou razão social do fabricante ou 
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importador, país de origem, identificação fiscal do fabricante ou importador, 

composição têxtil do produto, tratamento de cuidado para conservação e indicação 

de tamanho da peça. 

A fonte escolhida para escrita dos dados está associada ao conceito da 

marca e denomina-se Dominican Small Caps. As informações de maior relevância 

estão dispostas em negrito e todas elas, inclusive os pictogramas, estão 

centralizadas. O verso da etiqueta é em branco, pois todas as informações 

necessárias estão contidas na parte frontal. A etiqueta de composição deve ser 

confeccionada em algodão 100%. A figura 5 a seguir ilustra a etiqueta de 

composição, conforme as descrições anteriores: 

 
FIGURA 5 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO 

FONTE: o próprio autor. 

3.7.2 Tag 

Segundo Oliveira (2011, p. 44), “tag é uma palavra de origem inglesa que 

significa etiqueta ou rótulo”. Na comercialização de vestuário, este rótulo é preso a 

peça para identificação da marca, podendo conter informações adicionais sobre o 

produto. 

A tag desenvolvida é dimensionada em 4 cm de largura por 10 cm de altura, 

em formato retangular com cantos arredondados. Este tamanho proporciona 

visibilidade com relação a peça em que estará anexada. O furo para passagem da 
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corrente é circular e centralizado, posicionado com espaço de 0,5 cm abaixo da 

margem para evitar o rompimento da borda do material, sendo este o couche 300 g. 

O plano de fundo é branco e as informações grafadas em preto, devido a 

clareza da leitura e do conceito da marca. A fonte utilizada denomina-se Wizard e 

possui características do estilo dramático, ideais para adequação a imagem da 

marca. Na frente, a tag contém a logomarca. No verso, contém um trecho da letra de 

um dos movimentos cantado pela personagem ao qual o figurino se destina, 

conforme ilustrado na figura 6 a seguir: 

 
FIGURA 6 - TAG 

FONTE: o próprio autor. 
 

A tag deve ser presa a peça com a utilização de corrente fina, prata ou preta. 

3.8 INSPIRAÇÃO 

Ambrose e Harris (2011, p. 59), afirmam que “a inspiração é essencial para 

qualquer atividade criativa, e o design não é uma exceção. A inspiração é 

fundamental para a produção de ideias de design estimulantes, e os profissionais 

tiram suas inspirações de inúmeras fontes. ” 

Neste projeto, as fontes de inspiração consistem em cinco personagens 

femininos de óperas diferentes, conforme descrito no subcapítulo 2.2. Destas, são 

retiradas por meio do sistema semi-simbólico de Jean-Marie Floch as características 
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principais da personalidade e os sentimentos marcantes, formadores da identidade 

de cada uma. Também, é utilizado o contexto da obra, para ambientar a época e o 

local de inserção de cada figura dramática. 

Segundo Tatit (1997, p. 117), “semi-simbólicos são os sistemas significantes 

que não possuem a mesma conformidade entre as unidades do plano da expressão 

e as do plano do conteúdo”, assim, o significado dos elementos é relativo ao 

contexto de sua inserção, ou seja, um mesmo elemento simbólico pode conter 

significados diferentes em situações diferentes ou em culturas diferentes. 

Em vista disto, os signos contidos nas figuras dramáticas estudadas são 

descritos conforme o que representam na obra e comparados com significados 

comuns. 

Violeta Valéry, a “mulher caída”, representa uma vítima, da sociedade 

francesa do século XIX, da doença e do preconceito. Estas questões agem contra 

ela, a fim de derrubá-la, tornam-na triste, fraca e a matam. Porém, frente aos 

infortúnios, ela consegue ser uma mulher sedutora e generosa, características que 

aumentam seu estado de vítima e implicam na sua derrota. 

Lady Macbeth se fez rainha, “símbolo expressivo de poder e feminilidade”, o 

que evidencia sua ambição e seu orgulho por não aceitar posição menor. O castelo 

“simbolismo feminino de proteção” para ela é o ambiente criminoso de 

enforcamento, onde a corda “símbolo de traição” molda a morte de seus inimigos. O 

poder que adquire é usado de forma fria e sanguinária, fazendo dela uma psicopata 

que não se compromete, apenas ordena executar. Mulher agressiva, não demonstra 

nobreza. (SINAIS E SÍMBOLOS, 2012, p. 216, 227, 225) 

Na mitologia grega, “a deusa Perséfone simboliza o cereal que cresce a 

cada ano e depois volta a Terra, num permanente ciclo de renovação” (SINAIS E 

SÍMBOLOS, 2012, p. 41) Porém, na ópera L’Orfeu, é a rainha do inferno, a qual, em 

lugar de possuir personalidade maligna, demonstra piedade e comoção. Mas, sua 

característica principal é a persuasão, pois influencia seu marido a realizar seus 

desejos. 

A Divina Justiça representa o julgo baseado nas leis sagradas, o equilíbrio 

entre o bem e o mal. Sua atuação ocorre no Jardim do Éden que representa “um 

estado de divina inocência [...], também simboliza o anseio pela beleza e inocência 

perdidas”. (SINAIS E SÍMBOLOS, 2012, p. 244) 
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A Irmã Angelica não está ligada à virgem Maria, sua condição de freira não é 

por castidade, é um castigo por seus pecados e o convento não é refúgio, mas 

prisão. Porém, o maior castigo que ela sofre é a saudade de seu filho, o que a torna 

símbolo de amor materno e esperança, pois ao descobrir sobre sua morte, tira a 

própria vida na expectativa de reencontrá-lo. 

3.8.1 Painel de Inspiração 

Conforme Zeegen (2009, p. 29), o painel de inspiração, quadro 7, elabora-se 

por meio de “esboços e de uma reunião de imagens ou objetos achados” e este 

deve “refletir o visual geral do trabalho, representando cores, formas, tonalidades e 

texturas”, além de “agrupar objetos visuais e dar o tom das ilustrações”. 

O painel a seguir contém imagens que representam a descrição simbólica 

das cinco personagens de inspiração e o ambiente de atuação de cada uma em 

obra. 

 
QUADRO 9 - PAINEL DE INSPIRAÇÃO 

FONTE: o próprio autor. 
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3.9 CONCEITO 

Segundo Sanches apud Pires (2008, p. 292), no desenvolvimento de 

produtos de moda, quando se conhece as possibilidades de materiais, tecnologias e 

a capacidade produtiva é possível definir o conceito, o qual: 
 

[...] gera os princípios funcionais e de estilo do conjunto de produtos 
(coleção) a ser concebido. Ou seja, refere-se à essência comum destes 
produtos, estabelecendo os parâmetros comunicativos e de uso prático mais 
adequados ao universo consumidor. Contudo, este direcionamento não 
poderá se opor a imagem de marca e metas comerciais da empresa. 
 

Com base nisto, o conceito deste projeto define-se como: sentimentos à “flor 

da roupa”, materializados para expor as mensagens que as sopranos transmitem na 

voz por meio do corpo enraizado na ópera. 

3.10 AMBIÊNCIA 

Conforme Faerm (2012, p. 78), o painel de ambiência fornece ao espectador 

o local onde pisar quando observar o trabalho e pode dar as bases para a pesquisa 

de materiais e tecidos. Assim, a ambiência cria uma interface de conversação 

indireta com o tema estudado. O painel a seguir (quadro 8), representa 

imageticamente o conceito do projeto, por meio de cores e elementos utilizados em 

sua composição. 

 
QUADRO 10 - AMBIÊNCIA 

FONTE: o próprio autor. 
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3.10.1 Texto de Ambiência 

Dos elementos que compõem a ambiência, o plano de fundo representa a 

ópera e os recitais, a figura feminina a cantar simboliza o público, em baixa 

opacidade misturando-se a partitura e as raízes que congregam a música ao corpo 

para fazer alusão aos arcos expressivos que em forma de ressonância circulam pelo 

corpo da artista. A flor que ocupa o lugar da parte superior do vestido representa o 

figurino como extensão do corpo e os sentimentos materializados nele, e também, a 

aplicação das cores relacionadas a estas emoções. 

3.11 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DO PRODUTO 

Para desenvolvimento dos figurinos, foram feitos protótipos de partes que 

exigiam precisão estrutural, estes, segundo Ambrose e Harris (2011, p. 22), são 

usados “para testar a viabilidade técnica de uma ideia e ver se ela funciona como 

objeto físico. Os protótipos também podem testar os aspectos visuais de um projeto 

ao apresentá-los da maneira como seriam produzidos, o que também oferece a 

oportunidade de verificar quando pertinente, o projeto em três dimensões”. 

3.11.1 Figurino Violetta Valéry 

O primeiro passo no processo de confecção do figurino de Violetta Valéry, foi 

o desenho e corte dos moldes. Em seguida alinhavou-se a parte superior frontal do 

vestido para preparação do processo de moulage, conforme representado no quadro 

11 a seguir. 

 

QUADRO 11 - MODELAGEM VIOLETTA VALÉRY 
Fonte: o próprio autor. 
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O molde foi alfinetado sobre o manequim para ajuste do recorte princesa e 

desenho do contorno superior, processo demonstrado no quadro 12 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Com o desenho da peça definido, as bordas dos moldes foram overlocadas, 

as partes unidas com costura reta e o acabamento aberto à ferro. A face exterior fora 

entretelada e aplicou-se barbatana no recorte lateral da face interior para 

estruturação do top antes do fechamento. Após, delimitou-se a medida para 

aplicação do zíper no centro das costas, de acordo com o quadro 13 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Com a parte superior do vestido finalizada, costurou-se a saia para iniciar o 

processo de acabamento e inserção dos detalhes. Por fim, montou-se a gargantilha, 

aplicou-se a faixa e o detalhe frontal, conforme ilustrado no quadro 14 a seguir: 

 

QUADRO 14 - FINALIZAÇÃO VIOLETTA VALÉRY 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 12 - RECORTE PRINCESA VIOLETTA VALÉRY 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 13 - COSTURA, ENTRETELA E ZÍPER VIOLETTA VALÉRY 
FONTE: o próprio autor. 
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3.11.2 Figurino Lady Macbeth 

Na construção do figurino da personagem Lady Macbeth o primeiro teste foi 

o transpasse de pence, para selecionar o corte do ajuste do busto. Após, cortou-se a 

base da parte superior do vestido e aplicou-se moulage para acertar a dimensão da 

gola, o formato das costas e o comprimento do zíper, conforme o quadro 15 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

O próximo passo, representado no quadro 16 a seguir, foi a moulage da saia 

do vestido, para definir o franzido, o caimento e o comprimento da cauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após montagem da peça em máquina reta industrial, o vestido foi posto no 

manequim de moulage para experimentação e ajustes, demonstrados no quadro 17 

a seguir. 

 

QUADRO 15 - MODELAGEM LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 16 - MOULAGE DA SAIA LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 17 - AJUSTES LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 
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Por fim, iniciou-se o planejamento dos detalhes, ilustrados no quadro 18 a 

seguir, em que o triângulo frontal foi modelado plano em papel Kraft e posicionado 

por moulage no local correto do arco expressivo. O cordão de São Francisco, foi 

costurado a mão, com ponto nas laterais e solto no contorno. As bordas, receberam 

nó de forca e costura para fixação. 

 

3.11.3 Figurino Divina Justiça 

Para modelagem do figurino da Divina Justiça, utilizou-se um molde de 

camiseta básica feminina e adaptou-se para um vestido com corte em “A” utilizando 

como comprimento a largura do tecido. Também, foram adaptadas as mangas 

compridas, descentralizando o fechamento em sentidos opostos e o capuz foi 

cortado com base em um molde básico. O fechamento da peça foi feito em reta 

industrial e o acabamento interno em overloque, conforme demonstrado no quadro 

19 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 18 - FINALIZAÇÃO LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 19 - MODELAGEM DIVINA JUSTIÇA 
FONTE: o próprio autor. 
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Após montagem da veste, realizou-se uma primeira prova, quadro 20 a 

seguir, para ajuste do comprimento das mangas e da peça. Depois de cortar com as 

medidas definidas, as barras foram vincadas a ferro com dobra dupla para esconder 

o overloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, cortou-se o detalhe frontal em PVC, uniu-se as partes com adesivo 

instantâneo universal e finalizou-se com a pintura em spray, o revestimento em cetim 

e a colagem das pedras, conforme representado no quadro 21 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de confecção dos figurinos auxilia no entendimento estrutural e 

morfológico do produto, bem como no funcionamento e forma de utilização dos 

materiais para se obter resultados específicos. Neste processo é possível observar o 

acabamento de costura, o corte e o caimento das peças e também a combinação de 

materiais, além das ferramentas necessárias para produção. 

No figurino da personagem Violetta Valéry, a elaboração exigiu o estudo dos 

recortes e principalmente da estruturação da parte superior, onde inserem-se os 

arcos expressivos planejados. No figurino da personagem Lady Macbeth, o enfoque 

de confecção se deu no desenho corte das formas, devido ao fato de serem 

QUADRO 20 - AJUSTES DIVINA JUSTIÇA 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 21 - DETALHE DIVINA JUSTIÇA 
FONTE: o próprio autor. 
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aplicadas estruturas incomuns em vestidos do tipo, e também no acabamento, para 

que estes detalhes fossem agregados a peça de maneira harmônica. No traje da 

personagem Divina Justiça, a complexidade se deu na escolha e aplicação do 

detalhe frontal que materializa o único arco expressivo inserido, pois este deveria 

adequar-se as necessidades de estruturação, estabilidade, peso, consistência, 

tamanho e capacidade de fixação da cor. 

3.12 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

De acordo com Ambrose e Harris (2011, p. 24), o principal critério para 

selecionar uma ou mais alternativas é “a adequação a finalidade: o projeto atende ás 

necessidades e aos objetivos do briefing? Ele se comunica de maneira eficiente com 

o público-alvo para atingir esses objetivos? ” 

Para selecionar as alternativas adequadas a proposta do projeto, foram 

estabelecidos critérios correlatos as funções prática, estética e simbólica, bem como 

aspectos de configuração e montagem. Assim, foram considerados apenas os 

figurinos confortáveis, condizentes com as características e contexto de inserção da 

personagem de inspiração, que expressem os sentimentos da figura dramática e 

adequam-se à ópera e a obra. Também, relevou-se alternativas que possuíam 

complexidade no design, como estrutura, sobreposição e volume. Porém, a 

viabilidade de produção, no que tange a disposição de materiais no mercado, custo 

benefício e finalização ao prazo do cronograma foi o principal critério para decidir as 

opções coerentes. 

3.13 REQUISITOS PARA O NOVO PRODUTO 

A descrição dos requisitos para o novo produto “serve para orientar o 

processo projetual em relação ás metas a serem atingidas”. (BONSIEPE, 1984, p. 

40) 

Para os figurinos selecionados é primordial que sejam confeccionados em 

numeração adequada às medidas da usuária, visando a garantir o conforto no uso. 

A modelagem das peças deve remeter ao contexto das obras, no que tange à época 

e ao ambiente de inserção das personagens; não devem, também, conter bordados 
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ou elementos que encareçam os produtos. 

É necessário que o tecido principal dos produtos seja leve e confortável, e 

que as aplicações sejam dispostas em locais que não atrapalhem a usuária, 

impedindo movimentos ou causando incômodos. 

Os figurinos devem conter no mínimo um arco expressivo materializado e no 

máximo uma quantidade que não os tornem exuberantes ou dificulte o processo de 

confecção. 

Para a personagem Violetta Valéry, o acabamento cromático do figurino 

deve ser feito com base no acorde cromático que representa a derrota, composto 

pelas cores cinza, preto e branco, com porcentagem reduzida respectivamente. Os 

arcos expressivos aplicados devem ser a falta de vitalidade no centro da clavícula, 

representada em preto pelo pingente da gargantilha, a tristeza também em preto, em 

forma de fenda sobre o externo e o passado nas costas em cinza, como 

prolongamento da peça. Deve-se optar pelo preto na construção imagética dos 

arcos frontais devido ao aspecto de profundidade causado quando comparado ao 

cinza e ao branco, auxiliando na caracterização da “falta” e do “vazio”. 

No figurino da personagem Lady Macbeth as cores devem advir do acorde 

cromático que remete ao poder, composto pelas cores preto, vermelho e dourado, 

podendo estas serem aplicadas em percentuais variados conforme a preferência, 

por não se tratar de cores contrastantes. A peça deve conter os arcos expressivos 

relativos a agressividade na região da gola, do orgulho projetado a partir do 

diafragma e da falta de comprometimento e carinho nas costas. Nos arcos frontais, a 

cor vermelha se relaciona melhor com os sentimentos expressos, optando-se pela 

aplicação do preto para indicar a ausência da coluna e dos pulmões e do dourado, 

para detalhes que auxiliem na caracterização da opulência. 

Na definição da imagem da personagem Divina Justiça, deve-se utilizar o 

acorde cromático da verdade, que contêm as cores preto, branco e dourando, sendo 

as duas primeiras em igual proporção, e a terceira em quantidade inferior. Logo, a 

veste precisa ser estruturada a partir do contraste entre o preto e o branco, 

demonstrando o equilíbrio no julgo ao pesar a luz e as trevas, e o único arco 

expressivo, aplicado sobre a clavícula na materialização da linha do horizonte em 

dourado, para dar o destaque no diferencial do figurino, condutor das ressonâncias 

para o alto, elevando a condição de ser celeste. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo aborda os resultados obtidos a partir do processo criativo dos 

produtos, contendo a escolha das ideias apropriadas para solucionar o problema do 

projeto, a listagem dos componentes utilizados para confecção, tecidos, materiais e 

aviamentos, os dados referentes ao acabamento cromático das peças e a produção 

fotográfica dos figurinos. 

4.1 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

A seleção de alternativas, segundo Pazmino (2015, p. 224), “é correlata 

aos quesitos quantitativos e qualitativos das ideias geradas e deve ser adaptada a 

cada novo produto”. Estas opções escolhidas advêm da geração de alternativas, que 

conforme Bonsiepe (1984, p.40), “são as ideias produzidas como possíveis soluções 

para o problema do projeto”. 

De acordo com Ambrose e Harris (2011, p. 24), “a seleção é a etapa em 

que uma das soluções de design propostas é escolhida para ser desenvolvida. ” 

Neste projeto, foram selecionadas cinco das quinze alternativas geradas, 

sendo elas, as que atendem o maior número de critérios para compor a proposta do 

projeto conforme o quadro contido no apêndice D, em questão das funções prática, 

estética e simbólica, bem como da configuração e montagem de cada uma, 

adequando-se as delimitações do público-alvo, ao conceito e ao tema, 

correspondendo aos objetivos e justificando-se em sua composição. 

Foram geradas três alternativas para cada uma das cinco personagens 

estudadas e utilizadas como inspiração a partir da identificação e descrição de suas 

características e selecionadas uma alternativa para cada uma delas, implicando em 

alternativas diferenciadas no que tange a modelagem e coloração. Mesmo não 

havendo conversação estrutural, morfológica e cromática entre as seleções, todas 

possuem o mesmo ideal de projeção, e têm representados os arcos expressivos de 

cada figura dramática conforme suas especificidades. 

As alternativas escolhidas são representadas por meio de ilustração 

manual nos quadros 22, 23, 24, 25 e 26 a seguir: 
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QUADRO 22 - SELEÇÃO I VIOLETTA VALÉRY (CONFECCIONADA) 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 23 - SELEÇÃO II LADY MACBETH (CONFECCIONADA) 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 24 - SELEÇÃO III PERSÉFONE 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 25 - SELEÇÃO IV DIVINA JUSTIÇA (CONFECCIONADA) 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 26 - SELEÇÃO V IRMÃ ANGELICA 

FONTE: o próprio autor. 
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4.2 CARTELAS 

As cartelas de cores, tecidos, materiais e aviamentos listam quais artefatos 

serão utilizados na estruturação de um projeto. (TREPTOW, 2013) 

4.2.1 Cartela de Cores 

Conforme Treptow (2005, p. 190), “a cartela de cores de uma coleção deve 

ser composta por todas as cores que serão utilizadas, incluindo preto e branco. A 

cartela deve reportar ao tema escolhido para a coleção. ” 

O quadro 27 a seguir, contém todas as cores utilizadas nos produtos 

selecionados. 

 
QUADRO 27 - CARTELA DE CORES 

FONTE: o próprio autor. 

4.2.2 Cartela de Tecidos, Materiais e Aviamentos 

A cartela a seguir, quadro 28, categoriza os tecidos, materiais e aviamentos 

utilizados no desenvolvimento dos produtos, que segundo Treptow (2005, p. 122), 
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“são os itens utilizados para confecção de uma roupa”. Estes, “podem ser 

classificados quanto à sua função e quanto à sua visibilidade na roupa. Quanto à 

função, podem ser componentes ou decorativos; quanto à visibilidade, podem ser 

aparentes ou não aparentes. ” 

 
QUADRO 28 - CARTELA DE TECIDOS, MATERIAIS E AVIAMENTOS 

FONTE: o próprio autor. 
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4.3 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 

Segundo Präkel (2010, p. 138), a fotografia de produto consiste em 

“colocar algo sob a luz mais favorável”. Esta, trata “de uma forma reconhecida de 

fotografia que usa uma luz simples, frontal ou superior a fim de retratar o assunto 

com a melhor iluminação possível”. Quando produzida em estúdio, “geralmente é 

feita com uma abordagem estilo linha de produção”. 

O quadro 29 a seguir, contêm fotografias em formato editorial que 

demonstram os produtos confeccionados em situação de uso, produzidas em 

estúdio a fim de realçar os detalhes dos figurinos confeccionados e representá-los 

em ângulos variados, evidenciando o corte, o caimento, o aspecto cromático e as 

funções prática, estética e simbólica de cada um. 
 

 
QUADRO 29 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 

FONTE: o próprio autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao ampliar as aplicações do design de moda em suas diversas 

possibilidades, tornou-se possível identificar os pontos cruciais que determinaram a 

qualidade dos produtos projetados e sua adequação a proposta, bem como ao 

público que se busca atingir. No caso deste projeto, diferentemente do 

desenvolvimento de uma coleção basicamente conceitual ou comercial, os estudos 

correlatos ao contexto artístico dos figurinos criados, junto ao direcionamento destes 

para atuação na ópera, delimitaram o processo produtivo para alcançar os objetivos 

de maneira coerente, sem desvios criativos. Assim, tornou-se possível adequar os 

materiais aos elementos de inspiração e formular um conceito que definisse os 

produtos, o público e a funcionalidade expressiva das peças. 

Logo, tornaram-se importantes as análises realizadas para chegar a 

conceituação de forma correta, porquê, além da necessidade do conhecimento 

aprofundado das personagens, foi preciso saber a linguagem visual a ser utilizada 

para transmitir com clareza as informações de caracterização, em que a inspiração 

aderiu caráter indispensável. 

Ao trabalhar com personagens já contextualizados em obras, foi necessário 

conservar os elementos de composição, não fugindo de suas essências na 

aplicação das cores e das formas, mesmo diante da liberdade criativa disposta no 

arranjo de um figurino. Tais elementos puderam ser mantidos na escolha adequada 

dos tecidos, na cartela de cores estabelecida por meio da psicologia das cores e 

principalmente na modelagem, em que, as análises morfológica e estrutural 

juntamente com o estabelecimento dos requisitos para o novo produto definiram os 

limites necessários. 

O estudo cromático realizado atentou para a importância do conhecimento 

na aplicação das cores em trabalhos de design, no caso, de moda e estilismo, pois, 

o domínio dos efeitos cromáticos e de como eles afetam a mente humana pode 

facilitar no processo comunicativo, melhorando a qualidade da mensagem 

transmitida com o mínimo de ruídos na linguagem aplicada. 

Assim, o planejamento no emprego de matizes na construção dos figurinos 

auxiliou no entendimento e na identificação das características, sentimentos e 

símbolos contidos na essência das personagens, realçando a importância do 
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vestuário na representação artística, onde, na ópera, por meio das cores, o vestuário 

pode representar e impactar tanto quanto a letra cantada. 

A combinação de cores, associadas por preferência ou por método pode 

remeter a sensações específicas na formação de acordes cromáticos, por este 

motivo, a avaliação psicológica das cores tornou-se um meio para obter os 

resultados desejados. 

Da realização deste projeto, tanto na pesquisa teórica quanto no 

desenvolvimento prático, considera-se que o design é composto por uma 

diversidade de técnicas e métodos que na moda, devem ser utilizados como recurso 

para atingir o objetivo de maneira laudável, seja na seleção do tema, na definição da 

inspiração, no estabelecimento do conceito, nos testes de materiais, no uso de 

maquinário, na definição da metodologia projetual ou no desenvolvimento dos 

produtos finais. 

Os figurinos confeccionados são base projetual para o desenvolvimento da 

indumentária de qualquer outro personagem, porém, há de se considerar sempre o 

público-alvo, onde os produtos elaborados necessitam visar o conforto na 

experiência de uso, logo, a confecção sobmedida é ideal para adequar o vestuário à 

cantora, que terá a peça como prolongamento de seu corpo. 

A princípio pode-se imaginar que para uma boa interpretação o artista deve 

optar por personagens que possuem personalidade semelhante a sua, por exemplo, 

no caso das personagens escolhidas para desenvolvimento de seus respectivos 

figurinos neste projeto, onde, Violetta Valéry poderia ser considerada melancólica, 

Lady Macbeth colérica e a Divina Justiça fleumática, e que por este motivo, tais 

peças deveriam ser projetadas para públicos específicos dentro de cada 

temperamento, porém, isto não se aplica na ópera, pois, as técnicas vocais, 

principalmente a de arcos expressivos, existem para proporcionar ao cantor a 

capacidade de transmitir sentimentos não vivenciados e distantes de suas 

características pessoais. Isto justifica o fato de ambos os figurinos serem 

direcionados a um público composto em maioria por mulheres de temperamento 

fleumático, pois estas, mesmo não possuindo em seu perfil as características 

originais da personagem, fazem uso da técnica para interpretá-las. Assim, os 

figurinos elaborados com enfoque na explicitação dos arcos condizentes com cada 

figura dramática, inserem-se no mercado como produtos de auxílio a realização da 

atividade artística do canto lírico, aperfeiçoada por meio do design de moda. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

O objetivo da geração de alternativas, de acordo com Bonsiepe (1984, p. 

40), “é facilitar a produção de um conjunto de ideias básicas, como respostas 

prováveis a um problema projetual”. Os quadros 30, 31, 32, 33 e 34 a seguir 

apresentam quinze ideias de figurinos elaboradas como possíveis solução ao 

problema deste projeto. 

 
QUADRO 30 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 1-3 VIOLETTA VALÉRY 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 31 - GERAÇÃO 4-6 LADY MACBETH 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 32 - GERAÇÃO 7-9 PERSÉFONE 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 33 - GERAÇÃO 10-12 DIVINA JUSTIÇA 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 34 - GERAÇÃO 13-15 IRMÃ ANGELICA 

FONTE: o próprio autor. 
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APÊNDICE B: GRÁFICOS DE PÚBLICO-ALVO 

Conforme Ambrose e Harris (2011, p. 41), a pesquisa de público-alvo 

“fornece informações tanto quantitativas quanto qualitativas, por exemplo, o sexo, o 

grau de instrução e a renda familiar média (informações quantitativas) e as 

motivações, gostos, aversões e ambições (informações qualitativas) dos grupos”. 

Os gráficos de 1 a 35 a seguir são correlatos a pesquisa realizada para 

delimitação do público-alvo deste projeto. 

 

 

 

 
GRÁFICO 2 - ESCOLARIDADE 

FONTE: o próprio autor. 
 

 

GRÁFICO 1 - FAIXA ETÁRIA 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 3 - RELIGIÃO 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 6 - RENDA MENSAL 

FONTE: o próprio autor. 
 

 
GRÁFICO 7 - ESTUDO VOCAL 

FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 4 - TEMPERAMENTO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 5 - ESTILO PESSOAL 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 8 - CLASSE VOCAL 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 9 - ARCOS EXPRESSIVOS 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 10 - ARCOS CONHECIDOS 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 11 - REPERTÓRIO 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 12 - PERSONAGENS CONHECIDOS 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 13 - USO DE FIGURINO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 14 - IMPORTÂNCIA DO FIGURINO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 15 - FIGURINO COMO AUXÍLIO 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 16 - UNIÃO DA TÉCNICA A ROUPA 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 17 - MATERIALIZAÇÃO DOS ARCOS 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 18 - AUXÍLIO EXPRESSIVO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 19 - TIPO DE APRESENTAÇÃO 

FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 20 - APRESENTAÇÕES 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 21 - TIPO DE FIGURINO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 22 - ITENS IMPORTANTES 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 23 - INVESTIMENTO ALIANÇA 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 24 - VALOR ALIANÇA 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 25 - VALOR INDIVIDUAL ALIANÇA 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 26 - INVESTIMENTO CEP 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 27 - INVESTIMENTO CEP 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 28 - INVESTIMENTO MADRIGAL 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 29 - INVESTIMENTO MADRIGAL 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 30 - INVESTIMENTO NOSSO CANTO 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 31 - INVESTIMENTO NOSSO CANTO 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 32 - INVESTIMENTO UTFPR 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 33 - INVESTIMENTO UTFPR 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 34 - INVESTIMENTO CORO UFPR 
FONTE: o próprio autor. 

GRÁFICO 35 - INVESTIMENTO CORO UFPR 
FONTE: o próprio autor. 
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APÊNDICE C: FICHA TÉCNICA 

Segundo com José Ferreira (2007, p. 147), a ficha técnica (quadros 35, 36 e 

37) é um: 

[...] relatório detalhado das matérias-primas contidas no produto, suas 
especificações, medidas, quantidades, custo unitário e custo total. A ficha 
técnica deve apresentar ainda o nome do produto, seu código, cor (se 
houver) e especificações. 
 

 
QUADRO 35 - FICHA TÉCNICA VIOLETTA VALÉRY 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 36 - FICHA TÉCNICA LADY MACBETH 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 37 - FICHA TÉCNICA DIVINA JUSTIÇA 

FONTE: o próprio autor.  
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APÊNDICE D: QUADRO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Pazmino (2015), afirma que o quadro de critérios para seleção de 

alternativas serve para listar os parâmetros de qualificação das ideias geradas, a fim 

de identificar a que melhor corresponde a proposta do projeto. 

O quadro 38 a seguir, pontua os critérios necessários para adequação a 

proposta do projeto de cada uma das alternativas geradas, demarcando como 

selecionada as que possuem maior coerência. 

ASPECTO CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

FUNÇÃO 
PRÁTICA 

Conforto                

FUNÇÃO 
ESTÉTICA 

Personagem                

Contexto                

FUNÇÃO 
SIMBÓLICA 

Sentimentos                

Ópera                

Obra                

CONFIG. 

Estrutura                

Sobreposição                

Volume                

MONTAGEM 
Viabilidade de 

Produção 
               

PONTUAÇÃO 6 8 8 10 10 8 4 8 8 9 9 10 7 9 7 

SELECIONADA                

QUADRO 38 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 
FONTE: o próprio autor. 

APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

Para obtenção de informações mais precisas com relação a técnica vocal 

de arcos expressivos, consultou-se uma especialista, artista que leciona, estuda e 

atua na ópera fazendo uso destes meios de expressão. A entrevistada foi Aline 

Petry, professora do modulado de voz e expressão na escola de artes do Colégio 

Estadual do Paraná e componente do Coro da UFPR e do Madrigal da UFPR. A 
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entrevista foi realizada no dia 01 de agosto de 2017, e nesta, questionou-se os 

seguintes tópicos: 

1) Quais os arcos expressivos mais utilizados? 

Resposta transcrita no capítulo 2.2 (p. 24) 

2) Quantos arcos expressivos existem? 

 Resposta transcrita no capítulo 2.2 (p. 24) 

3) Tendo em vista as características das seguintes personagens: Violetta 

Valéry de La Traviata, Lady Macbeth de Macbeth, Perséfone de L’Orfeu, Divina 

Justiça de A Obrigação do Primeiro Mandamento e Irmã Angelica de Suor 

Angelica, quais arcos expressivos seriam aplicáveis para cada uma delas? 

 Resposta utilizada para formalização da análise estrutural (capítulo 3.5) e da 

análise morfológica (capítulo 3.6), bem como para a geração de alternativas 

(apêndice A). 


