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                                                          RESUMO 

 

O presente trabalho procura mostrar a importância do figurino na encenação e de que 

forma textos teatrais podem contribuir para a sua criação, tendo como base uma oficina 

em que um grupo de alunos da Universidade Federal de Sergipe, do curso Licenciatura 

em teatro, realizou figurinos com materiais recicláveis a partir da compreensão e 

interpretação do texto Medeia, de Eurípedes. Como exercício do experimento, os 

futuros professores de teatro, participantes da oficina, através desse trabalho, além de 

criar o figurino com materiais recicláveis, puderam observar alternativas para realizar 

com seus futuros alunos trabalhos similares. 

PALAVRAS-CHAVE: Textos Teatrais; Figurinos; Materiais Recicláveis; Ensino; 

Criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

                                                           RÉSUMÉ 

 

Le présent travail tend à montrer l’importance des costumes artistiques dans les mise en 

scènes et comme des textes théâtraux peuvent contribuer à sa création. Sur la base d’un 

atelier, un groupe d’étudiants de l’Université Fédérale de Sergipe,  du cours de Licence 

en Théâtre, ont réalisé  des costumes artistiques avec des  matériaux recyclables à partir 

de la compréhension et de l’interprétation du texte Médée, d’Eurípedes. 

Comme exercice d’expérimentation , les futurs professeurs de théâtre, participants à 

l’atelier, à travers ce travail, en plus de créer les costumes artistiques avec des matériaux 

recyclables, ont pu observer des possibilités de réaliser des travaux similaires aves leurs 

futurs élèves. 

MOTS-CLEFS :  Textes Théâtraux ; Costumes Artistiques ; Matériaux Recyclables ; 

Enseignement ; Création.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. 

 Paulo Freire 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 09 

2. QUESTÕES DO FIGURINO: A IMPORTÂNCIA DO FIGURINO NA 

ENCENAÇÃO ................................................................................................................. 12 

2.1. CRIAÇÃO DE FIGURINOS ..................................................................................... 19 

3. RECICLAGEM ........................................................................................................... 22 

3.1.  RECICLAGEM, EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO........................................................... 27 

4. OFICINA DE CRIAÇÃO DE FIGURINO ............................................................... 30 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 45 

ANEXOS ........................................................................................................................... 47 

ANEXO A.........................................................................................................................48 

ANEXO B.........................................................................................................................49 

ANEXO C.........................................................................................................................50 

ANEXO D................,........................................................................................................51 

ANEXO E.........................................................................................................................52 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

Este é um trabalho de conclusão de curso realizado como requisito básico para a 

obtenção do diploma em Teatro Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe 

(UFS).  Para a sua realização foi efetuada uma pesquisa qualitativa que envolve tanto a 

teoria quanto a prática. Tendo como base uma oficina ligada à criação de figurinos com 

materiais que podem ser reciclados, de forma que pudessem ser construídos a partir da 

compreensão do texto Medeia, de Eurípedes. Mas de modo textos teatrais podem 

contribuir para criação de figurinos com materiais recicláveis? As respostas não são 

superficiais se imaginarmos que, a partir da compreensão, podemos perceber na prática 

o extenso leque de possibilidades, desenvolvendo-se, assim, tanto conhecimento da 

dramaturgia quanto praticar atividades referentes à criação.  

Por ter um gosto pessoal por leituras de textos literários e teatrais desde 

adolescente e ter ingressado na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Teatro 

Licenciatura, no qual pude, ao logo dos anos, conhecer mais textos e me identificar com 

disciplinas ligadas à dramaturgia e criação, percebi a possibilidade de aliar a teoria à 

prática, fazendo dessas, meios de conhecimentos mútuos. Também foi a partir desse 

pensamento que comecei a me debruçar sobre futuras alternativas de realizar figurinos 

com produtos recicláveis, visto que esses são encontrados facilmente em vários lugares 

e que, com criatividade, podem ser utilizados no processo de construção de vestes 

artísticas antes de seguirem para o processo de reciclagem.  

Além da minha relação com a leitura, sempre tive interesse em moda e em 

determinados momentos sentia necessidade de encontrar alternativas em que fossem 

possíveis, a partir da criatividade e improvisação, não desperdiçar roupas que pudessem 

ser customizadas, ajustadas ou até mesmo transformadas em outras, pois além de 

amenizar os problemas gerados pelo consumismo desnecessário, poderia criar algo 

pessoal e único.  

Utilizando de materiais recicláveis que pudessem ter outras funções além das suas 

de origem, o meu interesse em ensinar teatro a partir desse pensamento foi tornando-se 

cada vez mais seguro, pois confiando nessa alternativa, comecei a pensar em possíveis 

vantagens que esses materiais poderiam ter na construção de figurinos teatrais e, 
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consequentemente, de serem realizadas práticas onde os indivíduos também pudessem 

estar envolvidos com textos teatrais. 

Comecei a me preocupar mais com os materiais descartados em ambientes 

inapropriados e a pensar de que modo eles poderiam ser úteis se fossem apanhados e 

utilizados em construções de figurinos. Assisti a vídeos nos quais pude ver e ter ideias 

de como materiais recicláveis não somente podem ser usados nas construções de 

figurinos, como também em outras áreas, por exemplo, cenários e objetos artísticos.  

Para esta pesquisa, li textos relacionados à criação e também me debrucei sobre 

livros como: Vestindo os Nus, de Rosane Muniz, em que a autora fala sobre o seu 

trabalho com figurino e reúne entrevistas de autores, diretores e figurinistas que durante 

conversas revelam as suas experiências e opiniões acerca de figurinos, Análises dos 

Espetáculos, de Patrice Pavis, onde o autor faz um panorama de como os elementos 

teatrais podem ser vistos e interpretados, dando a cada um deles as suas  devidas 

particularidades; A arte secreta do ator, de Eugênio Barba e Savaresse, que aborda 

questões relacionadas ao figurino que pode assumir o papel da cenografia, como em 

algumas modalidades do teatro oriental, por exemplo, dentre  outros. Também pesquisei 

monografias e teses relacionadas à criação de figurinos a partir da dramaturgia, porém, 

não achei, durante as minhas buscas, nenhum trabalho escrito em que a minha 

problemática fosse a mesma, tornando esta pesquisa única. 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma oficina, a qual seis alunos que 

participaram são estudantes do curso de Licenciatura em Teatro, na Universidade 

Federal de Sergipe, exceto uma adolescente que, segundo ela, pretende ingressar nessa 

instituição futuramente, nesse mesmo curso. Durante este trabalho, os alunos discutiram 

possibilidades de como o uso de material reciclável poderia contribuir para a criação de 

estratégias no ensino do teatro e através disso buscaram alternativa onde texto teatral 

pudesse ser pensado como base para criação de figurinos com produtos recicláveis. 

Dentre as possibilidades de abordar elementos da dramaturgia para a criação de 

figurinos com produtos recicláveis, os futuros professores de teatro, participantes da 

oficina, optaram por ler um texto teatral para que, a partir da sua compreensão, 

pudessem criar um figurino. 

Os alunos da oficina também especularam a possibilidade de que se não fosse um 

texto teatral o selecionado para a experiência de realizar os figurinos a partir da sua 

leitura, ainda poderiam escolher épocas e cada um deles fazer um figurino de acordo 

com ela, respeitando as características presentes de cada período. Nesse caso, os alunos 

iriam estudar a moda e o teatro da época por que ficassem responsáveis e depois realizar 
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os figurinos de acordo com o que foi lido e compreendido por cada um deles, sendo que 

as explicações para as suas construções também deveriam ser feitas após a finalização 

do figurino que cada um realizou.  

Através da escolha do texto Medeia, do dramaturgo grego Eurípedes, os 

integrantes realizaram o figurino com materiais recicláveis e puderam experienciar 

possibilidades de trabalhar, futuramente,  com os seus alunos estratégias similares.  

Foram vinte horas onde a proposta de abordar texto teatral através de práticas de 

criação de figurinos alcançaram os objetivos desejados. Certas vezes, as vestes eram 

construídas a partir da interpretação que os alunos faziam das personagens, outras vezes, 

relendo o texto para que se pudesse ter uma ideia maior do que o ator propriamente 

descrevia. 

Este trabalho foi realizado por ter sido pensado em alternativas de criações 

envolvendo compreensão e prática, uma estava, diretamente, ligada à outra, de forma 

que as duas estavam em constante sintonia. Os alunos compreendiam a leitura do texto 

e, a partir disso, construíam o que era necessário para que, ao término da criação dos 

figurinos, as vestes pudessem estar de acordo com o que foi lido, segundo as suas 

interpretações. 

Esta pesquisa, além de contar com a análise do que foi realizado na oficina de 

criação de figurinos com materiais recicláveis, presente no terceiro e último capítulo, no 

primeiro, discutem sobre a importância do figurino na encenação, bem como seu 

processo de criação.  No segundo capítulo, faz-se uma abordagem sobre reciclagem, 

mesclando-se reutilização e redução de produtos, visto que o processo de reciclagem é o 

último recurso a ser realizado após as possíveis reutilizações de determinados materiais. 

Ainda nesse capítulo, existe uma discussão acerca da reciclagem, educação e criação. 

Nele são abordadas discussões de como essas práticas podem ser utilizadas para a 

construção de saberes teóricos e práticos. Por fim, como já mencionado, o terceiro 

capítulo, abarca o que foi realizado na oficina, compreendendo, em alguns momentos, o 

que foi explanado nos capítulos anteriores.  

Este trabalho foi realizado com a finalidade de que o ensino do teatro pudesse ser 

pensado a partir de texto teatral e práticas geradas através da sua compreensão.  Para 

isso, foi de fundamental importância a participação e contribuição de futuros 

professores de teatro, pois que para responder algumas questões relacionadas ao ensino 

e de como  texto de teatro pode ser abordado através da criação de figurinos com 

produtos recicláveis, existissem indivíduos que estivessem envolvidos nessa área.   
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A oficina, como meio de desenvolvimento compreensivo e prático, teve do início 

ao fim, subsídios básicos para que os futuros professores se interessassem pelo trabalho, 

pois em todos os momentos, participaram de forma efetiva nos processos educacional e 

criativo, visto que, conseguiram desenvolver suas habilidades, compreendendo tanto o 

texto quanto praticando através deste.   

 

 

1. QUESTÕES DO FIGURINO: IMPORTÂNCIA DO FIGURINO NA 

ENCENAÇÃO 

 

 

  Ao abordar a questão do figurino e sua importância na encenação, é possível 

observar que sua contribuição para a realização de um espetáculo pode ser feita de 

modo que as vestes auxiliem na composição das personagens. Segundo Vasconcellos 

(2010, p. 118), "Figurino - Nome dado a cada uma das peças ou ao conjunto dos trajes 

de uma determinada produção teatral. O mesmo que INDUMENTÁRIA e, no sentido 

coletivo, GUARDA-ROUPA".   

 Imaginar que o figurino seja um ponto pouco abrangente é deixar de acreditar 

nas diversas possibilidades que ele pode proporcionar no momento da encenação. O 

figurino tem uma importância marcante no teatro e assim como tantos outros elementos 

dessa área, também possui categorias de classificação: 

Seguindo a classificação adotada por Marcel Martine e Gérard 

Betton, (...) os figurinos podem ser classificados em três categorias: 

1) figurinos realistas, comportando todos os figurinos que retratam o 

vestuário da época retratada pelo filme com precisão histórica; 2) 

para-realistas, quando o figurinista inspira-se na moda da época para 

realizar seu trabalho, mas procedendo de uma estilização onde a 

preocupação com o estilo e a beleza prevalece sobre a exatidão pura e 

simples (MARTINE, 1990, apud, COSTA, 2002, p. 01). 

E ainda: 

 3) simbólicos, quando a exatidão histórica perde completamente a 

importância e cede espaço para a função de “traduzir simbolicamente 

caracteres, estados de alma, ou, ainda, de criar efeitos dramáticos ou 

psicológicos” (BETTON, 1987, apud, COSTA, 2002, p. 01). 

 

 O figurino denominado realista é elaborado com fidelidade em cada detalhe 
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escolhido, ele por si só, pode ser capaz de contar a história da época em que a cena é 

vivida. Retrata a tendência usada em tecidos e acessórios, com a preocupação sempre 

presente de basear a vestimenta na realidade do tempo narrado. O figurinista também 

pode criar figurinos sem que se percam as características de uma produção realista, 

entretanto, sua preocupação deve estar voltada para que sua criação seja fiel à época que 

se pretende retratar.  No figurino para-realista, sua elaboração está mais ligada ao desejo 

de inovação, não obedecendo rigorosamente os critérios da época que a história é 

relatada, ou seja, ele pode adaptar as roupas à maneira mais sutil das épocas, visto que 

não leva tão em conta a verdade dos fatos históricos. Nessa categoria, não é problema 

sensualizar um modelo mais fechado ou modificar uma tendência à moda da época. O 

figurino simbólico, na encenação contemporânea, tem em primeiro ponto o fator 

criação, nele é possível ultrapassar qualquer contexto. Pode-se ousar o figurino sem o 

apego real do histórico, não obedecendo a estilos e épocas. Por possuir uma livre 

adaptação, o figurino simbólico vai buscar sua narrativa através de outros efeitos, como 

o psicológico ou aspectos mais subjetivos.  

 De todo modo, o figurino teatral é um elemento visual que contribui para obter a 

unidade de uma encenação, pois, após a sua escolha, ele pode concretizar o que a 

encenação teatral , por algum motivo, tenha deixado subjetivo. "Se os conceitos e 

teorias muitas vezes levam a um entendimento abstrato de períodos históricos, o 

figurino e a cenografia privilegiam a realização concreta da obra de arte" (VIANA, 

2010, p.11). 

 Se imaginarmos um espetáculo que busca retratar uma determinada época de 

maneira segura, teremos que levar em conta que é necessário uma pesquisa aprofundada 

sobre a sua indumentária, os hábitos dessa época, entre outros, para que não sejam 

cometidos equívocos se esse estudo for realizado superficialmente.  

 O figurino para o teatro pode ser pensando a partir da concepção do diretor, assim 

como os demais elementos visuais do espetáculo, como, por exemplo, o cenário, os 

adereços, etc. Ele é a informação situante de um tempo, de um sentimento, de um lugar. 

"Ao figurinista cabe a responsabilidade de dar à personagem a vestimenta final de suas 

aspirações, a pele com que vai enfrentar as expectativas do público" (MARQUES, apud, 

MUNIZ, 2004, p. 15). É possível que as identidades das personagens de um 

determinado espetáculo possam ser observadas a partir do momento em que o público 

visualiza os seus figurinos, pois, com suas várias formas, traços, cores podem denunciar 

ou camuflar as características de cada personagem em cena. "O figurino é tão vestido 
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pelo corpo quanto o corpo é vestido pelo figurino. O ator ajusta sua personagem, afirma 

sua subpartitura ao experimentar seu figurino: um ajuda o outro a encontrar sua 

identidade" (PAVIS, 2011, p. 164).  

 O figurino é capaz de revelar a estação climática, o meio social, a condição 

financeira, o estado de humor, a cultura, crenças, situação psíquica, mudanças de status 

social, dentre outras coisas. Tornando-se assim, uma peça chave que pode contribuir 

para um claro entendimento do espectador. É possível que um espectador sem 

conhecimento acerca de figurino não seja capaz de compreender toda a sua história, no 

entanto, se a elaboração para a construção deste for bem planejada, qualquer espectador, 

por mais leigo no assunto, compreenderá alguns motivos de certos figurinos vestirem 

personagens em determinados espetáculos.  

 Encontrar um figurino sem significados, quando se pretende provocar 

compreensão do público ao visualizá-lo, possivelmente, o deixará insatisfeito. Essa 

situação pode gerar um desconforto ao público e, sua incoerência, provocar dúvidas que 

poderiam ser evitadas. Nesse caso, é necessário que o profissional se localize no espaço 

e tempo para que seu trabalho seja seguro aos mesmos. O  figurino deve estar de acordo 

com o contexto do espetáculo e não ser privado de significado para que o público 

consiga um maior envolvimento e satisfação. "A única opção que desagrada o 

espectador contemporâneo é a falta de significado na elaboração do figurino" (MUNIZ, 

2004: p. 24). 

 Imaginemos um espetáculo onde o ator tem apenas o cenário que depõe sobre 

sua posição social e alguns aparatos que nos informam seus costumes e preferências 

pessoais, a iluminação que dá a transitoriedade dos sentimentos ou o estado 

momentâneo em que se encontra a personagem e a maquiagem que finaliza sua 

composição de acordo os elementos em cena. Cada detalhe tem sua importância 

reconhecida e no teatro tudo é rico em informação. Todos esses componentes muito nos 

dizem, a priori, do meio em que a personagem está inserida e é possível que com o 

auxílio do figurino, a personagem encontre sua desenvoltura em cena "O figurino 

preenche e constitui um espaço, nem que seja apenas pela maneira pela qual valoriza o 

corpo em seus deslocamentos” (PAVIS, 2010, p.166).  

 O figurino proporciona a personagem uma adequação simétrica ao seu aspecto 

psicológico e social. É através do figurino que captamos a mudança de status, o desleixo 

ou impetuosa assiduidade. "O figurino torna-se uma roupa, que dá um depoimento sobre 

a pessoa que o usa e, indiretamente, sobre o panorama no qual aparece" (MUNIZ, 2004, 
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p.21).   

 O entendimento de um figurino depende de técnicas como uma composição 

adequada que transporte ao público uma linguagem além da fala, que se traduza em 

mensagem, fazendo com que o seu significado seja captado. "Mais seguro e completo 

que qualquer outro sistema significante da representação, o figurino baseia-se em 

observações verificáveis, a partir de tramas de signos estritamente codificados” (PAVIS, 

2010, p. 169). O figurinista, para realizar o seu trabalho, além de conhecer o espetáculo 

que será apresentado, necessita conhecer as linguagens e os códigos teatrais, pois esses 

possuem uma enorme variação de símbolos e seus significados podem variar de acordo 

com determinada época e local. 

 Em um cenário mais livre de criação e representação, o espetáculo pode se 

tornar onírico, simbólico e o papel do figurino vai direcionar a visão e interpretação do 

público em meio a essa abstração no espaço cênico (MUNIZ, 2004). Junto ao cenário ou 

apenas seguindo as suas influências, o figurino pode demarcar a passagem de uma 

época ou uma estação, tudo vai depender dos trajes escolhidos nas variações de cenas, 

ou identificar a idade da personagem. Nisso a roupa associa-se com maior 

funcionalidade, principalmente se ocorrer uma passagem de tempo. Em se tratando de 

opostos financeiros, o figurino fica mais evidente, mas ele também situa a cena se ela 

vier a se passar por períodos distintos na história de uma personagem, por exemplo, se 

ela começa rica e por algum motivo vai decaindo de sua condição, ou se encontra no 

primeiro momento saudável e vai se deteriorando. Também pode informar mudanças 

psicológicas ou a sensível evolução da maturidade por experiências adquirida, sem, 

necessariamente, ocorrer uma longa passagem de tempo.   

   Assim como a escolha do figurino, os acessórios (bolsa, relógio, gravata, 

guarda-chuva, etc, complementos de um figurino), são importantíssimos na encenação e 

devem seguir a lógica da cena, pois eles também depõem sobre uma determinada época, 

tempo, lugar, clima, religião, dentre outras coisas. Se uma personagem entra em cena 

com vestimenta apropriada para o frio acompanhada de um guarda-chuva, por exemplo, 

certamente o espectador compreenderá que o clima está chuvoso. Se o ator está com 

roupas de um tecido aparentemente caro e portando um relógio de ouro, tem-se a ideia 

de que este goza de boa condição financeira. Se o ator está em cena de paletó e gravata, 

tem-se a ideia de ser um homem de negócios, um executivo. Os acessórios do figurino 

colaboram para dar a ideia de quem a personagem é, no entanto, sua colocação deve ser 

bem planejada para que não passe a informação equivocada ou confusa. Suponhamos 
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que uma atriz, sem nada a dizer inicialmente, entra em cena toda de branco, com um 

vestido simples e um chapéu de enfermeira sobre a cabeça, logo pensaremos que ela é 

alguém da área da saúde, porém, se esse mesmo vestido usado pela a atriz for 

acrescentado um véu em seus cabelos no lugar do chapéu de enfermeira, a ideia de que 

ela é uma noiva ficará nítida para quem assiste ao espetáculo. Ou seja, os acessórios, 

aliados ao figurino, quando esse segundo pode ter sentido ambíguo, os primeiros vem a 

somar para que exista uma maior tipificação das personagens numa encenação.  

 Um figurino que veste o corpo do ator vai ajudá-lo em sua desenvoltura no 

palco. Se o ator interiorizou a sua personagem, o figurino dará auxílio para que essa 

identidade seja mais bem definida. Uma roupa que limite seus movimentos ou um 

sapato apertado, por exemplo, possivelmente seja algo a atrapalhar sua concentração e 

movimentos em cena, podendo ser evitado com provas de figurinos realizadas 

anteriormente. A harmonia de um espetáculo é resultado da intimidade que o ator 

mantém com sua personagem e como ele se sente com o figurino. A busca por 

informações, a paciência, a disposição e alternativas para emergência são requisitos 

básicos para um duplo encaixe entre ator e personagem. A preocupação deve estar 

voltada tanto para o figurino que vestirá uma personagem quanto para o ator que usará 

aquele figurino, afinal, não se veste uma personagem sem que o ator também esteja 

vestido. "O figurino transborda naturalmente para o corpo do ator e tudo o que o cerca; 

ele se integra ao trinômio fundamental da representação (espaço-tempo-ação) 

iluminando assim seu movimento” (PAVIS, 2010, p. 169).  

 A composição cênica, como um todo, é o resultado da unidade dos signos que a 

compõe e onde o figurino tem papel importante e sua potencialidade se dará ao ser 

perceptível a sua necessidade em cena. Ele, além de possuir grande carga de 

informações juntamente com a cenografia, a iluminação e a maquiagem pode localizar o 

espectador acerca da história que está sendo encenada.  

 Digamos que um espetáculo tenha como proposta falar sobre a indumentária de 

um determinado século e apesar de haver comunicação entre as personagens, sua ideia 

primordial seja revelar os trajes usados naquela época, a exibição de uma indumentária 

que retrate esse período, resultará em maior compreensão para o espectador, pois além 

da perceptível comunicação verbal entre os personagens, o entendimento visual daquela 

indumentária estará inserida na história do próprio espetáculo, fazendo com que seja 

compreendido tanto historicamente o seu contexto quanto a moda seguida naquele 

determinado século, quem a seguia e quem não podia segui-la.  
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A Roupa vira moda no momento em que os feitios e a maneira de os 

usar se transformaram numa norma estética de certas camadas da 

sociedade. No passado, a classe inferior jamais pôde seguir a moda, 

dela participando apenas como mão-de-obra. Após a Revolução 

Francesa, as diferenças sociais deixaram de ser expressas pelas leis, 

passando a se manifestar de forma sutil por meio de indicadores como, 

por exemplo, a qualidade dos tecidos e da confecção. Depois, a moda 

perdeu seu caráter elitista, tornando-se pseudodemocrática-isto é a alta 

costura continuou acessível apenas para alguns; a diferença é que 

outras camadas da população puderam de algum modo popularizá-la 

(NERY, 2009, p. 9). 

 

 Pela importância que o figurino possui na encenação e o seu caráter definido, é 

preciso que sua exibição seja efetivamente estudada antes, pois o espetáculo pode ser 

identificado a partir do seu figurino. Se a ideia primordial de um espetáculo é que o 

espectador não se prenda muito ao figurino, também será preciso que isso seja estudado 

para se que consiga obter o resultado desejado. O pensamento de que o figurino 

necessita ser constantemente rico, estará presente no espetáculo se a proposta for esta, 

tudo vai depender do resultado que se quer obter. A ideia de um figurino simples para 

um espetáculo, não quer dizer que ele seja de pouca importância na encenação, pois ser 

simples não quer dizer que seja desprovido de significados.  

 O figurino, do luxuoso ao simplista, se empregado de maneira inteligente, 

possivelmente, será capaz de fazer com que o resultado seja coerente e a atenção da 

plateia esteja voltada ao espetáculo. Com o auxílio da iluminação, devido a sua 

potencialidade, quando requisitada, poderá contribuir para a valorização ou destruição 

de um figurino. A iluminação no teatro pode servir tanto para deixar menos saliente o 

figurino luxuoso, quanto dar exuberância a um figurino mais simples. 

A iluminação ocupa um lugar chave na representação, já que ela a faz 

existir visualmente, além de relacionar e colorir os elementos 

visuais(espaço, cenografia, figurino, ator, maquiagem), conferindo a 

eles uma certa atmosfera (PAVIS, 2010, p.179).  

 

 A luz influencia mudanças de cores de um figurino ou ainda modifica cores que 

estão presentes nele.  É também por esta razão que figurinista e iluminador precisam ser 

profissionais qualificados para que seus trabalhos estejam em sintonia e possam ser 

realizados de forma satisfatória. "É a iluminação que cria a cor, deve haver então uma 

combinação mínima entre o cenógrafo, o figurinista e o iluminador para que as escolhas 

cromáticas não se aniquilem” (PAVIS, 2010, p.180). 
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 Interligado às funções de cada elemento que compõe a encenação teatral, o 

figurino pode transmitir ao espectador a história da indumentária do tempo que se 

pretende abordar. A fim de ser transmitida tanto a história do homem civilizado quanto 

a do selvagem, a indumentária correspondente a cada uma dessas gerações pode refletir 

a maneira com a qual essas pessoas se vestiam. "Todo homem, selvagem ou civilizado, 

possui uma alma coletiva na qual repousam todas as formas de arte, recebendo 

influências também da cultura de outros povos, que se reflete no modo de vestir" 

(NERY, 2009, p.9).  Por sofrer essas influências, tanto a forma de vestir de uma geração 

quanto de outra, podem possuir certas ligações. Ora, mais próximas de uma, ora mais 

próximas de outra. Suas características estão interligadas de forma coletiva ao passo que 

cada período adquire influências de outro.  

   Pensando em características de épocas remotas e contemporâneas, o figurinista 

deve estar alerta para que, ao pensar em criar um figurino para determinada peça, não se 

perca nos fatos históricos, fazendo com que essas influências deixem de ocupar a ideia 

de influências apenas e deixe despercebido o próprio período que se pretende abordar. 

Possuir características de um determinado período é algo cabível, querer caracterizar 

por completo um período quando se pretende falar de outro, não.  

Os encenadores atuais muitas vezes não querem se preocupar com as 

particularidades de épocas remotas, mas é sempre útil saber as causas 

das modificações da vestimenta para que se possa criar uma síntese. A 

informação sobre fatos históricos é indispensável, ajudando a 

visualizar a situação dramática de peças teatrais de épocas passadas 

(NERY, 209, p.10).  

 

  Sendo assim, a atenção deve fazer parte dos planos dos encenadores, pois se o 

figurino não estiver de acordo com a proposta da indumentária que se quer abordar, seu 

trabalho, possivelmente, encontrará contrapartidas que poderiam ser evitadas se os 

pormenores dos fatos históricos fossem respeitados.  

  Mesmo que a proposta seja um espetáculo onde a nudez seja utilizada, a ideia do 

figurino para a criação das personagens estará presente. Segundo o figurinista Cao 

Albuquerque em entrevista ao para o livro Entre Tramas, Rendas e Fuxicos (Memória 

Globo 2008, p. 29)  "[...] não há personagem sem figurino. Mesmo que o personagem 

esteja nu, ainda assim é preciso que existam recursos de figurino para que ele se torne 

personagem". Ao pensar na criação de um figurino para vestir determinada personagem 

ou imaginar os recursos que necessitam existir para a criação de personagens despidas, a 

importância de um profissional figurinista pode ser relevante.  
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 O figurino na encenação teatral, além do seu poder de depoimento sobre a 

personagem de quem o veste, é de fundamental importância para a compreensão do seu 

contexto. A partir da sua criação, quando veste a segunda pele do ator, define também a 

identidade da personagem a ser representada.  

 

 

1.1 CRIAÇÃO DE FIGURINO 

 

 

  Para que o processo da criação de um figurino encontre o caminho coerente, 

contextualizando e interligando todos os elementos que compõe a cena teatral, a análise 

para a sua construção deve ser feita de antemão, obedecendo e respeitando sempre as 

suas necessidades e particularidades para que sua contribuição seja significativa. Nesse 

momento de construção devem- se levar em conta vários fatores para que sua adequação 

seja coesa. O profissional figurinista, além de estar a par de todo o contexto que se 

refere ao espetáculo, pode contribuir criativamente para que os atores e espectadores 

possam representar e compreender, respectivamente, o espetáculo.  

 São inúmeras possibilidades de criação no figurino teatral e sua a adequação é 

referente à linguagem cênica que se deseja estabelecer. O figurinista pode estar 

livremente solto para criar ou seguir apenas o que parece ser mais coerente no 

espetáculo, isso vai depender do que é pretendido estabelecer na encenação.  

Como o bordado martirizado, a função do figurinista na história do 

teatro começa de um ponto escuro e vai sendo tecida com a mais fina 

linha de seda, ponto a ponto, interpretada, até chegar ao resultado da 

mais fina flor: em várias tonalidades e vários modos de trabalho 

(MUNIZ, 2004, p. 20).  

 

 Apesar de várias possibilidades para a criação de figurinos, o Brasil é um país 

onde existem figurinistas carentes de fontes seguras de pesquisa e seus trabalhos 

enfrentam um grande desafio: conseguir verba para suprir as necessidades que existem 

na confecção dos figurinos. Dessa forma, para concretizar o figurino, ele pode, às vezes, 

usufruir de materiais de fácil acesso e construir figurinos a partir da sua criatividade. 

Como vivemos em um país sem memória, o trabalho do figurinista 

padece de fontes de pesquisa confiáveis, ele não tem verbas fartas e 

não dispõe de meios para melhorar as condições que o rodeiam. 

Então, ele apela para um dos poucos recursos de que dispõe e que 
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costuma lastrear a sua trajetória nos palcos: o talento e a 

inventualidade. Um figurinista brasileiro que não tenha o dom da 

invenção contínua e o gosto pelo improviso não vai a lugar nenhum. 

(MARQUES, apud, MUNIZ, 2004, p.16). 

 

 Seguindo a ideia de improvisação criativa no processo de construção do figurino 

que, de fato, é relevante, é sapiente também destacar que para sua construção, é 

necessário que, ao se encontrar nessa situação, o figurinista esteja disposto a doar-se de 

maneira segura para que seu improviso não seja algo apenas a fechar uma lacuna no 

espetáculo, mas que faça dessa escassez um motivo para mais uma contribuição na 

encenação.   

 Nesse caso, para compor um figurino, o figurinista pode tanto comprar peças de 

roupas prontas como também mesclar peças do próprio guarda-roupa da companhia, 

num trabalho de composição a partir de peças já existentes. Ele tem em suas mãos o 

poder de escolher e de criar o figurino que julgar apropriado, adequando as suas 

possibilidades à maneira do espetáculo.   

 Quando o figurinista pensar nas vestes que as personagens de um determinado 

espetáculo vão usar, cabe-lhe ainda no processo de suas criações, saber quais atores-

atrizes irão vesti-las, pois além do tipo físico de cada um, o caimento da roupa no corpo 

deve ser adequado, salvo os momentos em que a ideia seja gerar exatamente essa 

desproporcionalidade nas personagens. 

 O figurinista a par das personalidades das personagens e envolvido no contexto 

do espetáculo a ser apresentado, ao processo do seu trabalho, vai perceber o que 

necessita ser retirado ou adicionado para que a ideia de verossimilhança ao que se 

pretende abordar seja alcançada. Se o figurino precisa mostrar assiduidade constante ou 

estar aparentemente sujo, por exemplo. "[...] ele pode, e deve exibir o seu desgaste, a 

sua sujeira, falar do status social e da situação real da personagem" (MUNIZ, 2004, 

p.21).   

 Ao passo da criação de um figurino, o responsável por ele tem a preocupação de 

saber se os atores vão precisar trocar de roupas, pois se assim o for, o figurinista precisa 

pensar na praticidade dessas trocas, pois a encenação pode ser prejudicada se o tempo 

estabelecido para a mudança de roupa não for devidamente respeitado. Ainda no 

momento de criação ou após a sua concretização, o figurinista pode ter ideias para que 

ele seja adaptado, resolvendo assim algumas questões que possam existir no espetáculo.  
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 Contanto com planejamento e criatividade, a partir da sua criação, o figurino 

pode estabelecer uma ponte de ligação entre problemas e soluções, entretanto, para que 

isso seja estabelecido, é relevante que o figurinista esteja a par dos outros elementos que 

compõem a cena teatral e que compreenda as particularidades dos espetáculos, pois para 

cada processo de elaboração cênica, há sua forma mais adequada de construção e 

realização de um figurino.  

 Existem espetáculos em que o cenário está no próprio corpo do ator. “Figurino é 

cenografia” (BARBA e SAVARESSE, 1995, p.218) Para isso, o figurinista precisa 

desenvolver um figurino onde essa ideia seja ajustada. “O efeito de força e energia que 

o ator é capaz de apresentar é reforçado e elevado pela metamorfose do figurino em si, 

numa relação recíproca de troca: ator-corpo, ator-figurino” (BARBA e SAVARESSE, 

1995, p. 219).  Nesse caso, o cuidado por parte do figurinista deve ser maior, pois se sua 

elaboração não conseguir atingir o esperado, possivelmente, tanto o figurino quanto o 

cenário que se tentou construir serão prejudicados. Imaginemos que a proposta de um 

espetáculo seja criar a partir de um figurino um cenário ambulante, se o figurino 

impossibilita o ator de se movimentar em cena, a sua criação resultará em um trabalho 

pouco desenvolto. 

Se o figurinista criar um figurino onde seja possível também estar o cenário, o 

público, possivelmente, reconhecerá que, necessariamente, eles estão juntos e que fazem 

parte um do outro. O figurinista ao criar um figurino que ajude o ator a dar identidade a 

sua personagem contribui para que público reconheça as características das personagens 

numa encenação.   

 Apesar de o trabalho do figurinista ser um ponto importante para a composição 

de um espetáculo, sua significância nesse campo é recente. Isso porque antes do seu 

surgimento, os atores precisavam ter as suas próprias roupas de cena e muitas vezes 

estes eram selecionados para realizar trabalhos pelo fato de possuírem certas vestes.  "O 

figurinista no Brasil é um profissional recente, tendo surgido, ainda que de forma 

precária, por volta dos anos 1940" (MUNIZ, 2004, p.35).  

 Atualmente, o trabalho do figurinista é mais preciso e ele pode, além de criar o 

figurino de um espetáculo, construir laços de confiança entre aqueles que fazem parte 

dele, afinal, realizando bem o seu trabalho, essa confiança se refletirá no momento em 

que os atores sentirem-se bem em cena e conseguirem dar vida as suas personagens 

mesmo porque quando se cria um figurino, ele não veste apenas a personagem, veste 

também o corpo de quem a interpreta. 
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3. RECICLAGEM  

 

 

A reciclagem aparece como uma das soluções mais viáveis ecologicamente para a 

resolução de problemas relacionados ao lixo. Através do processo de reciclagem, 

materiais que possivelmente seriam descartados, sem qualquer preocupação de futura 

utilidade, podem ganhar, em alguns casos, integralmente, o mesmo formato. É através 

dessa alternativa que se pode obter um resultado satisfatório nesse campo, afinal, o jogo 

de exploração de uma matéria já utilizada, pode ganhar vida novamente. "Reciclar v.t.d. 

1. Fazer passar por um novo ciclo. 2. Reaproveitar (material já utilizado como papel, 

vidro, metal, lixo) na obtenção ou fabricação de novos produtos. 3. Submeter a 

reciclagem(2). P.4 Passar por reciclagem(2)" (FERREIRA, 2004, p. 686).  

Diante de uma sociedade consumista e não muito preocupada com questões 

ambientais, a produção do lixo atinge um ponto cada vez mais crítico. As pessoas 

adquirem produtos e depois, ao comprarem outros, acabam jogando no lixo os antigos, 

julgando-os desnecessários.  

O lixo é o conjunto de resíduos resultantes das atividades humanas e 

que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o 

descarta. O conceito de lixo é algo subjetivo, pois cada indivíduo 

estabelece um critério para o que é material útil e inútil (SANTOS, 

2005, p. 10).  

 

A questão é que quando os objetos são jogados fora, por mais distantes que se 

encontrem dos nossos olhos, não deixam de existir instantaneamente. Muitas vezes eles 

são despejados nos vários aterros sanitários (ou vazadouros como também podem ser 

denominados), gerando assim, um acúmulo crescente de detritos nesses ambientes que, 

apesar de possuírem baixo custo, constantemente não recebem atenção necessária, 

causando assim uma série de problemas ao meio ambiente, como a poluição, por 

exemplo. O indivíduo a rejeitar o que julga lixo, sente um alívio individual por ter se 

livrado de algo indesejado, porém, sem que exista o cuidado com esse descarte, não 

contribui para que os problemas nos aterros sejam amenizados.  

Lixões ou vazadouros geralmente são locais do centro das cidades no 

qual são depositados no solo, a céu aberto, todos os tipos de resíduos. 

Constituem uma forma inadequada de descarga final, podendo levar à 

contaminação dos solos e dos corpos hídricos (superficiais e 

subterrâneos) pela lixiviação de chorume, tinta e resinas, por exemplo. 

Vinculado a isso, há impactos econômicos, como a desvalorização das 
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áreas próximas aos lixões, e impactos sociais, como prática da catação 

de resíduos recicláveis ou para o próprio consumo, incluindo-se aí a 

alimentação. Apesar de todas as considerações, é a alternativa mais 

comum na grande maioria das cidades e países em desenvolvimento, 

pois constitui um procedimento de baixo custo. (MAGALHÃES, 

2008, p. 21) 

 

É de grande importância que além da necessidade de reciclagem, exista uma 

conscientização em reduzir a quantidade de lixo que produzimos, pois, detritos em 

excesso despejados em aterros sanitários, irresponsavelmente, acabam sobrecarregando 

o meio ambiente e suas consequências implicarão no seu funcionamento. Adotar 

práticas de reutilização de objetos é uma das formas mais eficazes de aliviar as 

consequências geradas pelo acúmulo de lixo. Materiais sendo reutilizados, além de 

poupar gastos pessoais, contribuem para que o crescimento de lixo nos aterros sanitários 

não se torne cada vez mais intenso. Uma população a par dos problemas causados pelo 

lixo, reutilizando-o e reciclando-o, está contribuindo para que a sociedade a que 

pertence tenha um futuro de melhor qualidade.  

A ideia de comprar objetos já pensando em uma possível reutilização futura é uma 

preocupação que deve interessar todos os indivíduos já que reciclar é o último recurso a 

ser executado. Reutilizar materiais que ainda possuem qualidade de uso e depois, 

quando cessar essa capacidade, reciclá-lo contribui de forma precisa nas questões 

ambientais. O processo de reciclagem requer custos para a coleta de materiais e 

tecnologias convenientes para que possa retornar ao sistema. Nesse caso, a reutilização 

é ainda mais aconselhável, pois não necessita de gastos, apenas de subsídios criativos. 

Através da possível reutilização, as pessoas podem agir de forma satisfatória para que os 

materiais reutilizados tenham mais utilidade e durabilidade. “A solução para o lixo 

urbano passa pelo processo dos três Rs: reduzir a produção de lixo, reutilizar os 

materiais e, por fim, reciclar”  (GRUPO DO LIXO, 1999, p. 26). 

No que diz respeito a amenizar a produção de lixo, medidas simples podem 

contribuir bastante se tomadas pela sociedade, por exemplos, evitar comprar produtos 

comestíveis em embalagens de isopor, fazer compras com sacolas e depois, quando for 

fazer novas compras, reutilizá-las, reaproveitar recipientes de vidro de produtos, como 

copos de extrato de tomate, queijos em pasta, azeitona em conservas, dentre outras.  

Além dessas possibilidades, os indivíduos também podem fazer utilização do lixo 

orgânico nas compostagens de hortas caseiras e jardins, gerando assim mais benefício a 

natureza. [...] “havendo terreno ou espaço disponível, deve-se utilizar o material 
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orgânico para fazer compostagem, o que irá reduzir drasticamente a quantidade de lixo 

enviada aos aterros sanitários” (GRUPO DO LIXO, 1999p. 40).   

Ver o lixo simplesmente como algo indesejável, de que podemos nos desfazer 

quando quisermos, colocando-o num saco plástico para que ele seja recolhido, sem a 

responsabilidade de garantir o seu devido tratamento, implicará no futuro de uma 

sociedade menos saudável, pois existem materiais recicláveis que não desaparecem 

subitamente após serem recolhidos de nossas casas, ao contrário, alguns permanecem 

durante longos anos, trazendo assim, consequências desencadeadas pelo seu 

amontoamento.  

É importante que existam campanhas de coleta seletiva, de modo que as pessoas 

fiquem a par dos seus benefícios e aprendam a importância da separação dos lixos 

orgânico e inorgânico. O lixo orgânico, se separado devidamente, contribui em 

compostagens, mas se estiver misturados com outros elementos, pode não ter o mesmo 

valor ou até mesmo valor nenhum. Já o inorgânico, quando reciclado, contribui para 

geração de empregos e rendas de indivíduos que trabalham com esse material. Se as 

pessoas se conscientizarem da importância de separar o lixo, possivelmente, estarão 

contribuindo para que o trabalho de quem arca com o seu sustento através da reciclagem 

seja melhor realizado, pois quando misturados os lixos, sua separação fica mais difícil e 

necessita de mais esforços e tempo.  

A coleta seletiva, ou diferenciada, é feita mediante um processo prévio 

de separação de dois ou vários tipos de materiais da massa de lixo, 

objetivando sua reutilização ou reciclagem. Os materiais recolhidos 

são geralmente direcionados para uma central de triagem, unidades 

que usam mão-de-obra intensiva, com equipamentos eletromecânicos 

dimensionados para facilitar a seleção, a classificação e o 

enfardamento dos materiais. (NETO & TINÔCO, 2007, p. 94).  

 

Os benefícios da reciclagem, além da geração de emprego e renda, são a redução 

de lixo nos aterros sanitários, redução de extração de recursos da natureza, economia de 

energia, cidades mais limpas, diminuição da poluição, dentre outros, mas para haver 

essas melhorias é de fundamental importância que exista campanhas a favor dessa 

conscientização, pois, ainda nos dias atuais, existem pessoas que não estão conscientes 

de que com gestos simples podem contribuir de forma precisa para que o meio ambiente 

não se degrade.  

 Muitas vezes se pode perceber que além de não reutilizar determinados materiais 

antes de reciclá-los, as pessoas não tem o cuidado de doá-los ou descará-los em lugares 
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apropriados, mas sim atirá-los, sem qualquer responsabilidade, em ruas, praças, terrenos 

abandonados, rios e mares, poluindo e gerando diversas implicações ao homem e aos 

animais. Isso necessita ser mudado, pois é preciso que os indivíduos comecem a agir 

para que suas atitudes não venham a prejudicar o meio ao qual eles mesmos fazem 

parte.  

   Por outro lado, deve existir um cuidado maior em torno de materiais químicos, 

pois esses, ao estarem em contato com outros, podem causar uma série de danos ao 

meio ambiente, poluindo a terra, o ar e a água. Certos materiais, como bateria de celular, 

peças de computadores, dentre outros, dada as suas composições, quando atiradas 

indevidamente em aterros, podem gerar inibição no processo de degradação de outros 

materiais.  

Muitos desses produtos, quando atacados por ácidos ou fogo, nos 

lixões a céu aberto, liberam substâncias altamente tóxicas para os 

seres vivos. Desse modo, além da demanda e exploração crescente de 

recursos naturais, criando impactos muitas vezes irreversíveis, há o 

despejo de substâncias tóxicas, que, além de contaminantes, tem lenta 

degradação no meio ambiente. (NETO & TINÔCO, 2007, p.22) 

 

       Diante dessa realidade, as indústrias que fabricam objetos que podem causar 

impacto no meio ambiente, devem estar atentas para que os produtos comprados e 

depois de utilizados, não sejam descartados em áreas impróprias, mas sim recebidos por 

elas mesmas a fim de chegar ao seu destino correto. 

        A preocupação de reciclar, reutilizar e reduzir, é tema que deve fazer parte 

dos projetos de todos os indivíduos até que consigamos encontrar uma maneira de fazer 

com que possamos produzir sem agredir o meio ambiente, pois quanto mais 

consumimos, mais resíduos sólidos produzimos e se não nos conscientizarmos disso, os 

problemas relacionados ao lixo serão contínuos.    

        O que o homem produz no presente, possivelmente, vai refletir no futuro, 

pois as consequências são resultados das escolhas que fazemos ao longo das nossas 

vidas. Nesse caso, é preciso refletir acerca do que queremos encontrar futuramente e o 

que queremos deixar para as próximas gerações.  Se quisermos, podemos facilmente 

esgotar a capacidade de renovação ambiental, ou, ao contrário, trabalharmos em prol de 

uma sociedade adaptada a ideias sustentáveis.  Para isso, é relevante que existam 

campanhas que deixem os indivíduos a par dos problemas que o lixo pode causar e de 

que forma eles podem agir para que suas atitudes consigam amenizar os impactos que 

os resíduos sólidos podem provocar.  
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      Encontrar alternativas para que materiais desgastados consigam ser úteis em 

outras funções, possivelmente, podem gerar oportunidades de criação, pois os 

indivíduos podem ver possibilidades de reutilização em objetos ainda capazes de 

utilidades, obtendo deles outras formas de proveitos. Uma camisa velha, por exemplo, 

após cortada e costurada, pode transformar-se em uma bolsa. Para isso, o individuo vai 

utilizar a criatividade para que sua prática seja realizada.  

          Com a reciclagem e criatividade, o que muitas pessoas julgam lixo, podem 

se transformar em objetos artísticos, um exemplo disso é o filme-documentário Lixo 

Extraordinário
1
, no qual o artista plástico, fotógrafo e pintor, Vik Muniz, desenvolveu 

com alguns dos catadores que sobreviviam da coleta de materiais recicláveis, no maior 

aterro da América Latina, Jardim Gramacho, localizado na periferia da cidade de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, que após trinta anos de funcionamento, foi desativado, 

trabalhos artísticos. Foram tiradas fotografias de alguns desses catadores e depois, feitos 

quadros onde as imagens das fotografias reveladas, foram reproduzidas com materiais 

provenientes desse local.  

Se existem problemas sobre a questão do lixo reciclável estar em lugares onde sua 

presença é imprópria, se sua arrecadação for realizada com o intuito de utilizá-lo a fim 

de produzir objetos de cunho artístico, essa ação, provavelmente, contribuirá para que 

ele não somente ganhe uma nova utilidade, como também encontre um lugar mais 

cabível para sua presença. Materiais recicláveis podem ser reutilizados antes de seguir 

para o processo de reciclagem. Suas contribuições são diversas e o leque de 

oportunidades de criação que se pode ter perante eles é extenso. 

 

 

 3.1 RECICLAGEM, EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Através de criações com materiais recicláveis, é possível que a educação esteja 

presente, pois quando se faz uma essa ponte, a abordagem fica mais vasta e pode-se 

                                                           
1 Filme que a cineasta Lucy Walker dirigiu após a passagem de Karen Harley e João Jardim, 

realizado no período de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009) e lançado em 2010, com duração de 

94 (noventa e quatro) minutos.   
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obter conhecimento tanto no ramo educacional quanto o criativo. O aluno, ao entrar em 

contato com esses dois campos, com o auxílio do professor, vai encontrar alternativas 

para que a conscientização esteja interligada à prática, adquirindo assim, tanto 

consciência do que se pensa quanto da ação que se pratica.  

Não é raro ouvir que a escola é o lugar onde os alunos são preparados para a vida, 

entretanto, ela não é a única fonte de conhecimento e sua capacidade está ligada a 

formação de indivíduos conscientes e não somente na construção de saberes. A escola 

faz parte da sociedade em que vivemos e o seu papel perante ela é formar indivíduos 

capazes de transformação. A responsabilidade dessa formação faz parte tanto da 

educação quanto dos educandos faz parte da sociedade.  

Falar da questão ambiental significa entender com clareza a relação 

existente entre o homem e a natureza. As maneiras de enxergar o meio 

ambiente determinam as formas de uso e sua conservação. Os seres 

humanos vivem em sociedade e, em suas diferentes atividades, 

relacionam-se com o meio ambiente (SANTOS, 2005, p.13). 

 

Relacionar questões educativas com o cotidiano dos alunos a fim de que seja 

compreendido o conteúdo é uma prática que alguns professores utilizam. Levar para 

sala de aula discussões acerca de que modo produtos recicláveis podem ser utilizados na 

construção de práticas que envolvem leitura de texto pode estimular os alunos a 

entender melhor sobre esse assunto, pois a reciclagem, assim como a educação, está em 

constante discussão nos dias atuais e possivelmente não seja tema a ser esquecido 

subitamente. 

Existem situações em que os alunos podem ser vistos como pessoas que estão na 

escola para armazenar informações e a sua contribuição no processo educacional não 

recebe o valor que merece. Ele se encontra em sala como um simples ouvinte e sua 

participação crítica é muitas vezes vista como algo de pouca importância. Nesse caso, a 

escola não oferece subsídios básicos para a formação de indivíduos dispostos a 

questionamentos, mas sim submete o aluno a aceitar, silenciosamente, o que ela quer 

que seja receptível, causando assim, possivelmente, desinteresses aos assuntos que, 

talvez, fossem relevantes de serem discutidos por todos em sala de aula.  

A tarefa principal do professor é garantir a unidade didática entre 

ensino e aprendizagem, através do processo de ensino. Ensino e 

aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo de ensino, 

tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para 

a aprendizagem (LIBÂNEO, 1994, p. 81).  
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É de fundamental importância que o vínculo professor-aluno seja estabelecido em 

sala de aula de modo que o ensino-aprendizagem possa estar inserido nas aulas, fazendo 

destas pontes de conhecimento necessários para opiniões, questionamentos e 

transformações individuais.  

O professor como um interlocutor pode contribuir para que seus alunos 

compreendam a necessidade da reciclagem tanto no processo de benefício ao meio 

ambiente quanto da prática de criação a partir de produtos reutilizáveis. Ele pode 

apresentar possibilidades para que os seus alunos sintam-se instigados e com vontade de 

contribuir de forma educativa e criativa. Comunicar os alunos sobre os problemas que 

podem existir ao tratar de forma irresponsável materiais como papel, plástico, vidro, 

borracha, dentre outros, são requisitos básicos para a formação de indivíduos mais 

conscientes, pois os problemas ambientais são um assunto que deve ser discutido e 

pensado por todos.  Apresentar alternativas para que esses mesmos materiais sejam 

utilizados outra vez é de grande importância, pois além da contribuir nessas questões da 

natureza, possivelmente, despertará interesse nos alunos no processo criativo.  

 

Durante muito tempo, a preocupação com a Educação Ambiental 

constituía tema curricular nas aulas de Ciência e Geografia. Mesmo 

assim, eram alguns conceitos entre inúmeros outros tratados e os 

alunos se lembravam dos mesmos quando tinham lições específicas a 

realizar ou exames nos quais abordavam questões que iam desde o 

crescimento populacional ao efeito estufa, desde a poluição até a 

biodiversidade. De tempos para cá, e maneira drástica, essa situação 

mudou e os problemas ambientais que hoje nos ameaçam e nos 

sufocam transformaram o tema em questão interdisciplinar, 

envolvendo todos os alunos e toda comunidade escolar (SELBACH, 

2010, p. 65).  

 

Construir figurinos e cenários com produtos recicláveis após interpretações de 

leituras de textos teatrais é uma alternativa que, possivelmente, pode ter um resultado 

satisfatório, pois o professor além de estimular o aluno a ler, pode incentivá-lo a criar a 

partir dessa leitura.  

Pelo processo das leituras, os alunos podem descobrir de que modo é possível 

traduzir para a prática, a partir de construções com materiais recicláveis, ideias que 

surgiram ao ler determinados textos. Suas preocupações vão estar ligadas tanto em ter 

atenção ao que se lê quanto ao que se pretende criar após a leitura.  
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Se imaginarmos, por exemplo, que um professor apresente a classe de alunos o 

livro O Jogador, do escritor russo Dostoiévski
2
 e faça uma leitura desse texto para que 

após a sua compreensão, sejam realizados figurinos das principais personagens a partir 

de produtos recicláveis, possivelmente, os alunos, ao passo da leitura, podem perceber 

aspectos físicos e psicológicos das personagens já com um olhar mais focado para que, 

após a leitura, possam construir figurinos capazes de refletir nas vestes o que pode ser 

notado através da leitura do texto.  

[...] Ela é bela, ao menos me parece. E não sou o único que ela põe 

louco. Ela é alta, bem feita. Mas é demasiado esbelta. Tenho a 

impressão de que seria possível dar-lhe um nó ou dobrá-la em dois. O 

desenho do seu pé é longo e delgado... torturante. Torturante, eis a 

palavra. Tem reflexos ruivos nos cabelos. Verdadeiros olhos de gata- e 

como sabe enchê-los de orgulho e arrogância![...] (DOSTOIÉVSKI, 

2010, p. 50).  

 

Em alguns textos, ao passo da leitura, o leitor pode compreender determinadas 

características em função de estarem fielmente descritas no texto e que podem ser 

demonstradas com o auxílio do figurino. Construindo um figurino com o intuito de 

ajudar a compor a identidade da personagem, possivelmente, tanto auxiliar no processo 

criativo quanto perceptível dos alunos. Eles criam o figurino a partir do que se lê, do 

que pode ser notado e compreendido ao decorrer da leitura.  

 Por outro lado, em certos textos, quando determinada personagem faz alusão a 

outra, suas características físicas podem ser apresentadas de modo que o imaginário seja 

mais presente e até mesmo remeter à personagem em si a outras personagens. Se em um 

texto, uma personagem é imaginada ou criada por outra, é possível que algumas 

características dela sejam mais subjetivas, devido à fantasia pela qual ela é referida.  

Eu a queria virgem n’alma quanto no corpo. Queria que ela nunca 

tivesse sentido a menor emoção por ninguém, nem por um primo, nem 

por um irmão... Que Deus a tivesse criado adormecida n’alma até ver-

me, como aquelas princesas encantadas dos contos que uma fada 

adormecera por cem anos. Queria que um anjo a cobrisse sempre com 

o seu véu, e a banhasse todas as noites do seu óleo divino para guarda-

la santa!... Queria que ela viesse criança transforma-se em mulher nos 

meus beijos (AZEVEDO
3
, 2001, p. 36).  

                                                           
2
 Fiódor Mikhailovich Dostoiévski (1821-1881) escritor russo que deixou uma obra extensa, onde ideias 

sobre a miséria e a grandeza da humanidade estão presentes. Sua vida foi constantemente conturbada, 

devido a sua doença (epilepsia) e tragédias na família. Dentre seus livros, destacam-se: O Jogador, Os 

Irmãos Karamazov (sua obra-prima), Crime e Castigo, O Eterno Marido dentre outros. 

3 Manoel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1853), foi um escritor e poeta romântico. Quase toda sua 

obra foi  publicada após a sua morte precoce. Dentre seus livros, destacam-se: Macário, Lira dos Vinte 

Anos, Noite na Taverna, O conde Lopo, dentre outros. Sua obra está ligada ao ceticismo, pessimismo, 
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Utilizando materiais recicláveis para o processo criativo seja para realização de 

figurinos como também para construções relacionadas ao reaproveitamento, 

possivelmente, os indivíduos vão poder perceber que além de contribuir nas questões 

relacionadas ao meio ambiente, podem desenvolver habilidades criativas. 

 

 

4. OFICINA DE CRIAÇÃO DE FIGURINO 

 

 

 Pensando na possibilidade de realizar uma oficina de criação de figurinos com 

produtos recicláveis a fim de fazer com que texto teatral e prática estejam interligados, é 

possível observar que sua realização pode fornecer conhecimentos em ambas as partes, 

pois, através das leituras de peças, como contribuição para criar um figurino, além de 

compreendê-las, pode-se ter uma ideia de como são ou poderiam ser os figurinos das 

personagens de cada uma delas. Seguindo esse pensamento, onde a criação de figurinos 

é uma prática que pode envolver leitura , quando essa criação é realizada com materiais 

recicláveis, além de compreender o texto e construir um figurino a partir dele, é possível 

que o aluno também compreenda as questões relacionadas à necessidade da reciclagem 

e de que modo os materiais recicláveis podem ser utilizados na confecção de figurinos.  

 Um mesmo espetáculo, que não se pretende seguir a linha realista, onde a sua 

realização não compreende o período histórico e a indumentária da época, pode ser 

pensado de várias formas. No processo da sua construção, podem ser utilizados 

materiais, cores e formas diversas e cada indivíduo que o cria, pode interpretá-lo de uma 

forma, fazendo com que após a sua construção, sua criação seja única e pessoal. Cada 

indivíduo pode interpretar um texto de forma particular, não fazendo com que exista 

uma forma exata ou devidamente única para todos.  

 Ao fazer uma leitura de determinado texto, seja individualmente ou 

coletivamente, pode-se, através dele, perceber algumas características de certas 

personagens que, possivelmente, sejam relevantes e que se o figurino for construído 

                                                                                                                                                                          
morbidez e pressentimento da morte. Morreu precocemente, vítima da tuberculose, antes de completar 

vinte e um anos de idade, deixando uma obra pequena, porém, intensa.  
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ignorando-as, sua construção, provavelmente, não encontrará conotação com o que se 

desejou estabelecer, ou seja, ao criar um figurino, deve-se ter o cuidado em observar e 

compreender as características das personagens para que sua criação não ofusque ou 

sobressaia aspectos relevantes. Se uma personagem é extremamente elegante e para a 

criação do seu figurino, essa elegância não esteja clara, possivelmente, encontraremos 

uma incoerência nessa construção. O figurino necessita estar de acordo com as 

características das personagens, demonstrando como ela é ou como é vista. Para isso, é 

de fundamental importância que sejam levados em consideração aspectos que deixem 

claro o motivo de sua escolha para cada personagem.  

 Quando pensarmos na criação de um figurino é relevante, inicialmente, 

compreender como é a personagem que irá vesti-lo, pois se criarmos aleatoriamente, 

sem o cuidado de observar quem vestimos e porque a vestimos de determinada forma, 

provavelmente, sua construção não estará de acordo com o contexto. Imaginemos que 

assistimos a uma peça, cujo figurino pretende ser realista, e exista uma personagem que 

está prestes a ter um filho e que se contenta quando alguém a elogia, falando que a sua 

barriga está grande e ela sente prazer em exibi-la, sem pudor algum. Se for criado um 

figurino capaz de impossibilitar que seja percebido o estado físico que essa mulher se 

encontra, possivelmente, a gravidez, a contenção e o exibicionismo não estarão salientes 

nessa construção, fazendo com que as características da personagem não estejam de 

acordo com o que, de fato, deveriam estar.   

 Para que se compreenda de como é uma personagem, é preciso um estudo 

realizado de antemão. Analisar o seu comportamento em cena, seus aspectos físicos e 

psicológicos é de suma importância antes de pensar em criar seu figurino, pois que se 

não se tem uma noção de como é essa personagem, a construção de um figurino 

realizado sem a devida atenção, implicará em questões divergentes.   

 Após entender o universo a que a personagem pertence e a sua relação com as 

demais, pode-se imaginar de que modo é possível construir um figurino que a ajude 

expressar suas características e a situação em que esta se encontra. Com interesse e 

criatividade, materiais que, aparentemente, não poderiam ter mais utilização podem 

adquirir caráter favorável na criação de figurinos e, consequentemente, caracterizar 

personagens, abarcando todo um contexto.  

           Durante a oficina de criação de figurinos com materiais recicláveis, 

realizada na sala de Maquiagem da Universidade Federal de Sergipe, no campus de 

Laranjeiras, com carga horária de vinte horas, com um grupo de alunos da própria 
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universidade, do curso Licenciatura em Teatro e uma adolescente do ensino médio que 

pretende ingressar na universidade, foram realizadas, antes da criação de figurino, 

discussões sobre assuntos relacionados à compreensão de texto teatral, ao papel do 

figurino e a reciclagem como instrumento de ensino e criação.  

 Antes de serem pensadas alternativas possíveis para a criação de figurinos com 

materiais recicláveis , foi escolhida, dentre quatros textos, a peça Medeia, de Eurípedes, 

em que, através do entendimento dos aspectos físicos e psicológicos das principais 

personagens, foram discutidas suas possíveis características. Foi levado em 

consideração, não somente como elas poderiam estar vestidas, mas também sua história 

e o estado momentâneo em que as principais personagens se encontravam. Três dos 

alunos, dois que já estão na universidade e a adolescente que pretende prestar vestibular 

no campo das artes, conheciam o texto Medeia superficialmente, pois ainda não haviam 

lido. Nesse caso, assim que a escolha do texto foi feita, eles ficaram responsáveis pela 

leitura, pois o trabalho só poderia ser seguido a partir do entendimento da obra.  

 Depois da compreensão das características das personagens, cada aluno ficou 

encarregado de descrevê-las a partir do seu ponto de vista. Através da interpretação de 

cada um, chegou-se a um consenso sobre o que as principais personagens poderiam usar 

para que o que foi percebido com a leitura do texto pudesse fazer parte do figurino.  

 Em grupo, os alunos, futuros professores de teatro, apresentaram opiniões de 

como os figurinos poderiam ser construídos e cada um deles expôs ideias de como 

alguns materiais recicláveis poderiam fazer parte das suas criações. Foram selecionados 

materiais que, a princípio, aparentemente dariam um bom efeito na criação dos 

figurinos, como caixas de ovos, papelão, garrafas pet, dentre outros, mas, depois de 

tentativas em que a prática não funcionou, por julgarem desproporcionais ao que se 

pretendia construir, foram selecionados outros, como sacos de plásticos, jornais, tampas 

de garrafas, dentre outros, para que se pudesse chegar ao resultado desejado.  

 Foram selecionados, após a escolha dos formatos dos figurinos e a decisão de 

não seguir o formato dos trajes da época da peça escolhida, materiais como plástico, 

tampinhas de garrafa, jornais, revistas, dentre outros. A proposta estava mais ligada à 

junção entre dramaturgia e  realização dos figurinos a partir das características que as 

principais personagens do texto possuíam, não obedecendo ao estudo aprofundado da 

indumentária da época. Os alunos estavam preocupados em construir os figurinos a 

partir dos aspectos físicos e psicológicos das personagens, para que, a partir das suas 

interpretações, pudessem criar o que julgassem coerentes.  
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 É possível imaginar diversas maneiras de se pensar um figurino e sua criação vai 

estar ligada tanto a seguir na íntegra o que a peça de determinado período deixa claro de 

como ele seja, quanto construí-lo, simplesmente, seguindo a maneira individual ou 

coletiva de quem o deseja criá-lo. Sua realização vai depender da forma com a qual o 

que é pedido ou desejado para que a construção seja feita. Como a proposta da oficina 

estava ligada à construção de figurinos realizados a partir do que foi interpretado pelos 

futuros professores, dando maior valor à criatividade, não foi requerido que eles 

realizassem figurinos com uma observação voltada à moda da época.  

 Foram apresentadas possibilidades para a construção dos figurinos, como cada 

aluno ficar responsável por uma parte de cada traje ou cada traje ser feito por um grupo, 

por exemplo, no entanto, chegou-se ao consenso de que eles iriam trabalhar em 

conjunto, sem, necessariamente, seguir uma ordem para as realizações dos figurinos. 

Em alguns momentos, eles confeccionavam os figurinos, em outros, davam palpite 

sobre a sua construção. Houve uma interação entre os participantes, fazendo com que 

todos pudessem desenvolver a sua capacidade de criação e crítica.  

Em vários momentos, quando havia dúvidas acerca de algumas frases ditas pelas 

personagens, importantes para revelarem o que estavam sentindo, os alunos recorriam 

ao texto Medeia e conseguiam esclarecê-las. Com isso, os participantes faziam leitura 

dramática de texto. Os diálogos entre Medeia e Jasão, assim como entre as demais 

personagens eram lidos pelos alunos com o intuito de representá-las.   

 Com materiais recicláveis ao alcance, os participantes puderam, além de realizar 

os figurinos, perceber as suas diversas possibilidades de reutilização e que, depois de 

confeccionar os figurinos, os materiais reutilizados poderiam ser reciclados, garantindo 

assim, mais oportunidades futuras.  

 Durante a oficina, foi levado em consideração que, após a construção finalizada 

dos figurinos, deveria existir a preocupação em fazer com que os materiais utilizados 

nas criações, não fossem descartados indevidamente, ao contrário, eles deveriam ser 

guardados para outro momento onde pudessem ser reutilizados ou que, se isso não fosse 

possível, houvesse um cuidado por parte do grupo de colocá-los em lugares apropriados 

para que fossem reciclados.  

 A oficina, além de fazer uma ligação entre  texto teatral e criação de  figurinos 

com produtos recicláveis a partir da sua compreensão, também se preocupava em 

conscientizar os participantes acerca da necessidade da reutilização e reciclagem. Por 
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esta razão, foram discutidos problemas que esses materiais podem causar ao meio 

ambiente e de como eles conseguem contribuir nas questões relacionadas à criação.  

 Criando os figurinos com produtos recicláveis e pensando de que modo eles 

poderiam contribuir para exteriorizar as características das personagens, houve um 

cuidado dos integrantes para que se esses figurinos precisassem ser reutilizados, 

pudessem ter valor. Tanto o figurino de Medeia quanto o de Jasão foram construídos 

pensando nas oportunidades que eles poderiam ter se acaso suas construções fossem 

reutilizadas em criações futuras. 

  Para o processo de criação dos figurinos, foram escolhidos materiais e cores que 

conseguissem auxiliar na tradução das características das personagens. Essas 

características foram respeitadas, no entanto, os alunos puderam criar por eles mesmos. 

Algumas vezes, sentiam necessidade de retirar algo, outras vezes, não.  

 Referente ao figurino de Medeia foi escolhida para a construção do seu vestido a 

cor preta, com alguns detalhes vermelhos e um adereço branco em torno do pescoço. 

Quando questionados sobre a cor preta sobressair no figurino, os alunos disseram que 

enxergavam Medeia como uma mulher melancólica, tenebrosa e de luto, pois apesar de 

ter matado seus filhos, sofria por esse crime. Ela queria vingar-se do marido por ter 

abandonado o lar para desposar a filha de Creonte e não cometeu esse ato por ter raiva 

de seus filhos, mas sim por nutrir por Jasão ódio intenso visto que ele arruína sua vida 

ao abandonar seu leito. “A mulher, todos sabem, é medrosa demais, fraca diante da 

força, covarde diante do brilho de um simples punhal. Porém, lesada em seu leito, ferida 

em sua honra, não existe coração mais feroz e insaciável”. (EURÍPEDES, 2004, p. 24)  
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                                                                   Figura 1: Início da criação do figurino de Medeia 

 Os detalhes vermelhos, para os alunos, quando fizeram a leitura dramática do 

memento em que essa mulher lamenta o que pretende fazer com seus filhos,  

representavam o sangue derramado por suas mortes. Eles estavam presentes na manga, 

próximo a mão da assassina e em seu colo. Era como se a mão tivesse auxiliado a 

mulher que deu a luz, matar suas crianças e, depois, colocado seus corpos contra seu 

colo, trazendo-os para si, visto que, não sentia raiva dos filhos, mas sim o desejo 

incontrolável de vigar-se de Jasão. Sobre o adereço branco em volta do pescoço, alguns 

alunos concordaram em deixá-lo aliado ao figurino, outros, não, pois, essa cor poderia 

dar conotação de paz e isso não estava presente nas sensações de Medeia, tampouco em 

suas intensões.  
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                                          Figura 2: Aluno da oficina que contribuiu para a criação desse figurino 

 

                                      

                                       Figura 3: Figurino de Medeia com detalhes vermelho e branco 

 Ao passo da construção do figurino da personagem Jasão, foram selecionados 

materiais semelhantes aos de Medeia, mas acrescentados outros, como anéis de latas de 

refrigerantes e tampinhas. Apesar de também possuir a cor preta, ela não sobressaiu, 

como no figurino de Medeia. Quando os alunos fizeram a leitura dramática do diálogo 

entre Jasão e Medeia, suas preocupações estavam mais ligadas à ideia de representar 

Jasão sem pesar, visto que, por ele, a mãe dos seus filhos é abandonada, sem remorso, 
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para casar-se com a princesa e ter uma vida mais segura. Jasão, em um diálogo com 

Medeia, a fim de fazer com que essa compreenda sua decisão, tenha persuadi-la: “[...] 

não foi pela mulher, ou pelo poder, que me casei com a filha do rei, minha esposa atual. 

Mas, repito, foi para garantir tua segurança, me tornarei pai de filhos reais, ligados por 

sangue a nossos próprios filhos, um escudo de proteção a nossa casa” (EURÍPEDES, 

2004, p. 41). 

Por esta razão, os alunos optaram por usar anéis de refrigerante e tampinhas na 

construção de seu gibão, um casaco curto usado sobre a camisa, onde existisse a cor 

prata, dando a ideia de realeza, ansiada por Jasão e que, apesar do capricho que existiu 

na realização do figurino de Medeia, era inexistente.  

                             

                                           Figura 4: Aluna da oficina que participou da criação desse figurino 

 A oficina, a princípio, tinha a ideia de os figurinos serem vestidos pelos próprios 

alunos para que, além da compreensão leitura dramática do texto, também pudessem 

representar essas personagens em uma possível encenação, mas depois foi decidido que 

tanto o figurino de Jasão quanto o de Medeia, quando prontos, seriam utilizados por 

manequins, no entanto, houve a preocupação de construir os figurinos pensando nas 

possibilidades de serem vestidos, futuramente, por pessoas. Nesse caso, existiu atenção 

durante todas as construções, pois se esses figurinos fossem vestidos por indivíduos, se 

assim os quisessem, eles poderiam continuar a ter valor.  
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Um dos manequins, utilizados para expor o figurino de Medeia, estava na sala de 

Maquiagem da universidade, o outro, foi emprestado por um dos alunos, pois como 

optaram vestir manequins seria necessário outro já que havia apenas um na 

universidade. Referente ao manequim que vestiu o figurino de Medeia, foram 

acrescentados jornais aos seios para deixar essas partes mais salientes, pois os sacos 

pretos, alguns dos materiais utilizado na confecção do vestido, acabaram ofuscando os 

formatos dos próprios seios do manequim.  

Durante a oficina, os alunos tiveram a preocupação em deixar com que os 

figurinos ficassem ajustados aos manequins, no entanto, às vezes, algumas partes não 

conseguiam atingir o desejado, só depois de algumas tentativas os objetivos eram 

alcançados. Para a construção de uma das mangas do figurino de Medeia, por exemplo, 

os alunos gostariam que uma parte tivesse umas camadas elevadas, mas não conseguiam 

deixá-las ajustadas ao manequim, só após algumas tentativas, perceberam que só 

conseguiriam se franzissem os sacos plásticos.  

Os alunos, com o intuito de compor o figurino de Jasão e vendo que causava certa 

insatisfação ao perceber que ele não estava de acordo com o queriam, praticaram alguns 

testes com materiais recicláveis a fim de deixá-lo mais próximo do que buscavam. 

Também foi através dessas práticas que eles retiraram e acrescentaram determinadas 

partes a esse figurino. Ele, a princípio, tinha uma capa de cor verde, mas foi retirada 

para que não cobrisse detalhes de outras vestes, pois ela era longa e comprida. Em 

alguns momentos, os alunos, apesar de terem se dedicado em sua construção, 

comentaram que havia sido muito difícil criá-lo e que o resultado final não havia 

conseguido alcançar o que queriam. Para os alunos, o figurino da personagem de Jasão 

havia ficado com certo aspecto feminino e a proposta, desde o começo, não era essa. 

Algumas mudanças foram feitas, todavia, não atingiram o objetivo de deixar esse 

figurino com carácter mais masculino.   
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                                                                                 Figura 5: Figurino de Jasão  

 Com o intuito de deixar o figurino de Medeia com certo ar fantástico, visto que 

essa personagem, além de feiticeira, foge em carro de fogo puxado por dragões alados, 

foi construído, em volta da gola do seu vestido, um ornato com plástico amarelo, 

fugindo do padrão sério que a cor preta do vestido possuía.  

 

          

                                                          Figura 6: Figurino de Medeia com detalhe amarelo 
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Tanto o figurino de Medeia quanto o de Jasão foram construído com intuito de 

ajudar a expor alguns aspectos físicos e psicológicos dessas personagens, 

compreendendo-os e interpretando-os a partir das possíveis características presentes no 

texto, utilizando para isso materiais recicláveis que pudessem contribuir para que essas 

criações fossem realizadas. 

 

                                            Figura 7: Alunos e manequins expostos com figurinos de Medeia e Jasão 

Durante a oficina, os alunos desenvolveram conhecimentos do texto utilizado para 

o referente trabalho e criaram os figurinos a partir da sua compreensão.  Essas ideias 

estavam constantemente mescladas, pois os participantes tanto compreenderam o texto 

teatral quanto praticaram a partir da sua leitura.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante a oficina de criação de figurinos com produtos recicláveis, realizada na 

Universidade Federal de Sergipe, os futuros professores realizaram figurinos a partir da 

leitura do texto Medeia, de Eurípedes.  Foram realizados figurinos de acordo com o que 

eles entendiam como necessário para que aspecto físico e psicológico das personagens 

Medeia e Jasão fossem retratados de modo que o que foi lido pudesse estar, de certa 

forma, revelados com a maneira de vestir de cada uma delas. Foi a partir desse texto 

teatral que os alunos criaram os figurinos das principais personagens e a contribuição do 

referido texto foi de fundamental importância, pois foi através da sua compreensão que 

os alunos viram a possibilidades realizá-los.  

 Ao longo da oficina, que teve duração de vinte horas, foram discutidos, antes da 

realização dos próprios figurinos, de que modo os alunos poderiam construí-los para 

que as identidades das personagens pudessem estar de acordo com a leitura do texto. 

Não foi, necessariamente, requerido que os alunos investigassem ou estudassem a moda 

relativa à época em que o texto foi escrito. A intenção esteve mais ligada à tentativas de 

apresentar nos figurinos ideias das características físicas e psicológicas das personagens, 

compreendidas e interpretadas pelos alunos a partir da leitura do texto. 

 Os materiais recicláveis utilizados para as criações foram levados pelos próprios 

alunos. Alguns foram doados por outras pessoas que, com o intuito ajudar, contribuíram 

com algumas doações. Também foram recolhidos alguns sacos de lixo pretos no próprio 

campus da universidade. Os alunos da oficina pediram sacos que estivessem furados, 

rasgados ou simplesmente sem condições de uso para o recolhimento do lixo, pois que 

danificados, alguns não poderiam ser utilizados para esse fim. Outros sacos foram 

comprados por um aluno, porém, ele foi imediatamente alertado que isso era 

desnecessário, pois a oficina tinha a intenção de construir figurinos com materiais 

recicláveis já usados e não provocar o consumo quando esse poderia ser poupado. 

Sendo assim, os alunos utilizaram dois dos sacos comprados, visto que a compra já 

havia sido feita, e os outros que foram apanhados nas ruas e em suas casas. Com isso, 

ao longo da construção do figurino de Medeia, algumas partes do vestido ficaram mais 

opacas e outras mais brilhantes, pois os sacos eram diferentes.  
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 Para a realização do figurino de Jasão, os alunos utilizaram somente materiais 

doados , apanhados em locais inapropriados e trazidos de suas casas. Para a construção 

do gibão dessa personagem, foi doada por uma aluna que participou da oficina apenas 

por dois dias, uma espécie de túnica realizada com material reciclável. Os alunos 

fizeram ajustes, mudaram algumas partes e acrescentaram outros materiais recicláveis a 

fim de deixá-la com características mais apropriadas para Jasão. Com isso esses futuros 

professores puderam perceber na prática que, com criatividade, conseguiram dar outro 

formato a um material já utilizado, intenção propriamente da oficina.  

     Também através desse meio de criatividade e experimentação foi possível 

perceber que os alunos foram desenvolvendo suas habilidades a partir da percepção. 

Algumas vezes construíram partes dos figurinos e logo depois percebiam que não 

estavam de acordo com as características das personagens estudadas. Sendo assim, 

discutiam sobre o assunto e retornavam ao livro a fim de compreender melhor o que 

cada uma delas poderia, a partir de suas interpretações, ter ou não ter em suas vestes.  

 Os alunos participaram de forma efetiva durante toda oficina e puderam observar 

que, através de criação de figurino a partir da leitura do texto, o ensino de teatro, 

possivelmente seja realizável, pois durante esse trabalho, além da junção entre um texto 

de Eurípedes e construções dos trajes das personagens Medeia e Jasão, foram discutidas 

ideias de como outros textos teatrais poderiam ser lidos para que, a partir da sua 

compreensão, também pudessem ser construídos figurinos, caracterizando as 

personagens presentes em cada um deles.  

Apesar da maioria dos participantes da oficina ser de alunos do curso de teatro 

licenciatura na própria universidade onde foi realizada a oficina, alguns deles não 

conheciam determinados textos e autores. Alguns conheciam obras teatrais apenas 

superficialmente. Foi através dessa realidade que puderam perceber que lendo textos de 

peças para a criação de figurinos com produtos recicláveis, poderiam conhecê-las e 

compreendê-las, explorando e unindo assim, leitura e habilidades práticas.  

É possível que sem a realização dos figurinos, os indivíduos compreendam textos 

teatrais, datas em que foram escritos e a indumentária das épocas, porém com a proposta 

de realizar figurinos a partir das leituras de textos, além de compreender esses fatos, o 

aluno pode desenvolver sua capacidade de criação ao realizar os figurinos.  Além disso, 

pode ser levado em consideração que utilizando de produtos recicláveis para esse fim, o 

aluno também pode perceber outros valores em materiais que, antes, poderiam ser vistos 

como inúteis.   



43 
 

Durante a oficina, foram surgindo mais questionamentos de como textos 

relacionados ao teatro poderiam contribuir para a criação de figurinos com produtos 

recicláveis, por exemplo, um grupo de alunos poderia fazer a leitura de um texto e 

depois assistir um espetáculo referente ao próprio texto lido, em seguida, criar um 

figurino a partir de materiais recicláveis de acordo com o que leu e pode ser visto no 

espetáculo. Ideias de trabalhos escolares e seminários abordando temas relacionados ao 

teatro e à indumentária da época também foram discutidas pelos alunos. Assim como a 

leitura de textos teatrais, livros sobre teatro e indumentária poderiam ser estudados a fim 

realizar figurinos com a intenção de abordar esses aspectos. Cada aluno ou grupo de 

aluno, por exemplo, ficaria responsável por estudar uma época, como era o teatro e a 

indumentária que as pessoas usavam. Após a compreensão, eles criariam figurinos com 

produtos recicláveis que pudessem ser perceptíveis esses fatos.  

Os alunos, ao longo da oficina discutiram sobre as diversas possibilidades que um 

mesmo material reciclável poderia ter. Tanto para construir figurinos a partir de leituras 

teatrais quanto para livros e assuntos relacionados à história do teatro. Ideias também de 

cenários foram dadas por alguns alunos, porém não entraram a fundo nesse âmbito 

devido à proposta da oficina estar mais focada para a criação de figurinos. No entanto, 

os alunos participaram não apenas criando figurinos com produtos recicláveis, mas 

também contribuíram de maneira precisa sobre ideias de possíveis construções, 

desenvolvendo assim ideias de futuras criações.   

Os alunos também especularam a possibilidade de realizar, quando estiverem em 

aula com seus futuros alunos, criação de figurinos recicláveis a partir de histórias 

criadas por eles mesmos. Eles fariam uma história, criariam personagens e a partir disso, 

construiriam figurinos de acordo com a história que foi escrita, fazendo desse trabalho 

mais uma estratégia onde textos pudessem ser pensados como forma de contribuição 

para criação de figurinos com materiais recicláveis.  

Durante esse trabalho, os alunos, como futuros professores de teatro, realizaram 

atividades onde puderam desenvolver atividades voltadas à compreensão de texto teatral 

e práticas a partir do seu entendimento, dialogando com o grupo e praticando em 

conjunto construções de figurinos a partir de produtos recicláveis, fazendo desses 

materiais não somente úteis como também capazes de auxiliar de forma precisa no 

processo educacional e criativo, relacionando-os e adquirindo assim, conhecimentos 

mútuos.   
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Através dessa oficina, os integrantes puderam ter experiência e também ver 

alternativas de realizar com seus futuros alunos trabalhos similares, onde a leitura de 

textos teatrais possa ser pensada como algo a auxiliar na criação de figurinos com 

materiais recicláveis, fazendo dessa alternativa uma possibilidade de mesclar leitura 

com atividades práticas.  
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Anexo 01: Foto representativa do início da construção do figurino de Medeia 
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Anexo 02: Foto representativa do figurino de Medeia 
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Anexo 03: Foto representativa de um trabalhador que forneceu um dos sacos para a 

construção do figurino de Medeia 
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Anexo 04: Foto ilustrativa dos figurinos de Medeia e Jasão 
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Anexo 05: Foto ilustrativa dos participantes da oficina após a construção dos 

figurinos de Medeia e Jasão 
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                                                          RESUMO 

 

O presente trabalho procura mostrar a importância do figurino na encenação e de que 

forma textos teatrais podem contribuir para a sua criação, tendo como base uma oficina 

em que um grupo de alunos da Universidade Federal de Sergipe, do curso Licenciatura 

em teatro, realizou figurinos com materiais recicláveis a partir da compreensão e 

interpretação do texto Medeia, de Eurípedes. Como exercício do experimento, os 

futuros professores de teatro, participantes da oficina, através desse trabalho, além de 

criar o figurino com materiais recicláveis, puderam observar alternativas para realizar 

com seus futuros alunos trabalhos similares. 

PALAVRAS-CHAVE: Textos Teatrais; Figurinos; Materiais Recicláveis; Ensino; 

Criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

                                                           RÉSUMÉ 

 

Le présent travail tend à montrer l’importance des costumes artistiques dans les mise en 

scènes et comme des textes théâtraux peuvent contribuer à sa création. Sur la base d’un 

atelier, un groupe d’étudiants de l’Université Fédérale de Sergipe,  du cours de Licence 

en Théâtre, ont réalisé  des costumes artistiques avec des  matériaux recyclables à partir 

de la compréhension et de l’interprétation du texte Médée, d’Eurípedes. 

Comme exercice d’expérimentation , les futurs professeurs de théâtre, participants à 

l’atelier, à travers ce travail, en plus de créer les costumes artistiques avec des matériaux 

recyclables, ont pu observer des possibilités de réaliser des travaux similaires aves leurs 

futurs élèves. 

MOTS-CLEFS :  Textes Théâtraux ; Costumes Artistiques ; Matériaux Recyclables ; 

Enseignement ; Création.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. 

 Paulo Freire 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Este é um trabalho de conclusão de curso realizado como requisito básico para a 

obtenção do diploma em Teatro Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe 

(UFS).  Para a sua realização foi efetuada uma pesquisa qualitativa que envolve tanto a 

teoria quanto a prática. Tendo como base uma oficina ligada à criação de figurinos com 

materiais que podem ser reciclados, de forma que pudessem ser construídos a partir da 

compreensão do texto Medeia, de Eurípedes. Mas de modo textos teatrais podem 

contribuir para criação de figurinos com materiais recicláveis? As respostas não são 

superficiais se imaginarmos que, a partir da compreensão, podemos perceber na prática 

o extenso leque de possibilidades, desenvolvendo-se, assim, tanto conhecimento da 

dramaturgia quanto praticar atividades referentes à criação.  

Por ter um gosto pessoal por leituras de textos literários e teatrais desde 

adolescente e ter ingressado na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Teatro 

Licenciatura, no qual pude, ao logo dos anos, conhecer mais textos e me identificar com 

disciplinas ligadas à dramaturgia e criação, percebi a possibilidade de aliar a teoria à 

prática, fazendo dessas, meios de conhecimentos mútuos. Também foi a partir desse 

pensamento que comecei a me debruçar sobre futuras alternativas de realizar figurinos 

com produtos recicláveis, visto que esses são encontrados facilmente em vários lugares 

e que, com criatividade, podem ser utilizados no processo de construção de vestes 

artísticas antes de seguirem para o processo de reciclagem.  

Além da minha relação com a leitura, sempre tive interesse em moda e em 

determinados momentos sentia necessidade de encontrar alternativas em que fossem 

possíveis, a partir da criatividade e improvisação, não desperdiçar roupas que pudessem 

ser customizadas, ajustadas ou até mesmo transformadas em outras, pois além de 

amenizar os problemas gerados pelo consumismo desnecessário, poderia criar algo 

pessoal e único.  

Utilizando de materiais recicláveis que pudessem ter outras funções além das suas 

de origem, o meu interesse em ensinar teatro a partir desse pensamento foi tornando-se 

cada vez mais seguro, pois confiando nessa alternativa, comecei a pensar em possíveis 

vantagens que esses materiais poderiam ter na construção de figurinos teatrais e, 
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consequentemente, de serem realizadas práticas onde os indivíduos também pudessem 

estar envolvidos com textos teatrais. 

Comecei a me preocupar mais com os materiais descartados em ambientes 

inapropriados e a pensar de que modo eles poderiam ser úteis se fossem apanhados e 

utilizados em construções de figurinos. Assisti a vídeos nos quais pude ver e ter ideias 

de como materiais recicláveis não somente podem ser usados nas construções de 

figurinos, como também em outras áreas, por exemplo, cenários e objetos artísticos.  

Para esta pesquisa, li textos relacionados à criação e também me debrucei sobre 

livros como: Vestindo os Nus, de Rosane Muniz, em que a autora fala sobre o seu 

trabalho com figurino e reúne entrevistas de autores, diretores e figurinistas que durante 

conversas revelam as suas experiências e opiniões acerca de figurinos, Análises dos 

Espetáculos, de Patrice Pavis, onde o autor faz um panorama de como os elementos 

teatrais podem ser vistos e interpretados, dando a cada um deles as suas  devidas 

particularidades; A arte secreta do ator, de Eugênio Barba e Savaresse, que aborda 

questões relacionadas ao figurino que pode assumir o papel da cenografia, como em 

algumas modalidades do teatro oriental, por exemplo, dentre  outros. Também pesquisei 

monografias e teses relacionadas à criação de figurinos a partir da dramaturgia, porém, 

não achei, durante as minhas buscas, nenhum trabalho escrito em que a minha 

problemática fosse a mesma, tornando esta pesquisa única. 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma oficina, a qual seis alunos que 

participaram são estudantes do curso de Licenciatura em Teatro, na Universidade 

Federal de Sergipe, exceto uma adolescente que, segundo ela, pretende ingressar nessa 

instituição futuramente, nesse mesmo curso. Durante este trabalho, os alunos discutiram 

possibilidades de como o uso de material reciclável poderia contribuir para a criação de 

estratégias no ensino do teatro e através disso buscaram alternativa onde texto teatral 

pudesse ser pensado como base para criação de figurinos com produtos recicláveis. 

Dentre as possibilidades de abordar elementos da dramaturgia para a criação de 

figurinos com produtos recicláveis, os futuros professores de teatro, participantes da 

oficina, optaram por ler um texto teatral para que, a partir da sua compreensão, 

pudessem criar um figurino. 

Os alunos da oficina também especularam a possibilidade de que se não fosse um 

texto teatral o selecionado para a experiência de realizar os figurinos a partir da sua 

leitura, ainda poderiam escolher épocas e cada um deles fazer um figurino de acordo 

com ela, respeitando as características presentes de cada período. Nesse caso, os alunos 

iriam estudar a moda e o teatro da época por que ficassem responsáveis e depois realizar 
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os figurinos de acordo com o que foi lido e compreendido por cada um deles, sendo que 

as explicações para as suas construções também deveriam ser feitas após a finalização 

do figurino que cada um realizou.  

Através da escolha do texto Medeia, do dramaturgo grego Eurípedes, os 

integrantes realizaram o figurino com materiais recicláveis e puderam experienciar 

possibilidades de trabalhar, futuramente,  com os seus alunos estratégias similares.  

Foram vinte horas onde a proposta de abordar texto teatral através de práticas de 

criação de figurinos alcançaram os objetivos desejados. Certas vezes, as vestes eram 

construídas a partir da interpretação que os alunos faziam das personagens, outras vezes, 

relendo o texto para que se pudesse ter uma ideia maior do que o ator propriamente 

descrevia. 

Este trabalho foi realizado por ter sido pensado em alternativas de criações 

envolvendo compreensão e prática, uma estava, diretamente, ligada à outra, de forma 

que as duas estavam em constante sintonia. Os alunos compreendiam a leitura do texto 

e, a partir disso, construíam o que era necessário para que, ao término da criação dos 

figurinos, as vestes pudessem estar de acordo com o que foi lido, segundo as suas 

interpretações. 

Esta pesquisa, além de contar com a análise do que foi realizado na oficina de 

criação de figurinos com materiais recicláveis, presente no terceiro e último capítulo, no 

primeiro, discutem sobre a importância do figurino na encenação, bem como seu 

processo de criação.  No segundo capítulo, faz-se uma abordagem sobre reciclagem, 

mesclando-se reutilização e redução de produtos, visto que o processo de reciclagem é o 

último recurso a ser realizado após as possíveis reutilizações de determinados materiais. 

Ainda nesse capítulo, existe uma discussão acerca da reciclagem, educação e criação. 

Nele são abordadas discussões de como essas práticas podem ser utilizadas para a 

construção de saberes teóricos e práticos. Por fim, como já mencionado, o terceiro 

capítulo, abarca o que foi realizado na oficina, compreendendo, em alguns momentos, o 

que foi explanado nos capítulos anteriores.  

Este trabalho foi realizado com a finalidade de que o ensino do teatro pudesse ser 

pensado a partir de texto teatral e práticas geradas através da sua compreensão.  Para 

isso, foi de fundamental importância a participação e contribuição de futuros 

professores de teatro, pois que para responder algumas questões relacionadas ao ensino 

e de como  texto de teatro pode ser abordado através da criação de figurinos com 

produtos recicláveis, existissem indivíduos que estivessem envolvidos nessa área.   
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A oficina, como meio de desenvolvimento compreensivo e prático, teve do início 

ao fim, subsídios básicos para que os futuros professores se interessassem pelo trabalho, 

pois em todos os momentos, participaram de forma efetiva nos processos educacional e 

criativo, visto que, conseguiram desenvolver suas habilidades, compreendendo tanto o 

texto quanto praticando através deste.   

 

 

1. QUESTÕES DO FIGURINO: IMPORTÂNCIA DO FIGURINO NA 

ENCENAÇÃO 

 

 

  Ao abordar a questão do figurino e sua importância na encenação, é possível 

observar que sua contribuição para a realização de um espetáculo pode ser feita de 

modo que as vestes auxiliem na composição das personagens. Segundo Vasconcellos 

(2010, p. 118), "Figurino - Nome dado a cada uma das peças ou ao conjunto dos trajes 

de uma determinada produção teatral. O mesmo que INDUMENTÁRIA e, no sentido 

coletivo, GUARDA-ROUPA".   

 Imaginar que o figurino seja um ponto pouco abrangente é deixar de acreditar 

nas diversas possibilidades que ele pode proporcionar no momento da encenação. O 

figurino tem uma importância marcante no teatro e assim como tantos outros elementos 

dessa área, também possui categorias de classificação: 

Seguindo a classificação adotada por Marcel Martine e Gérard 

Betton, (...) os figurinos podem ser classificados em três categorias: 

1) figurinos realistas, comportando todos os figurinos que retratam o 

vestuário da época retratada pelo filme com precisão histórica; 2) 

para-realistas, quando o figurinista inspira-se na moda da época para 

realizar seu trabalho, mas procedendo de uma estilização onde a 

preocupação com o estilo e a beleza prevalece sobre a exatidão pura e 

simples (MARTINE, 1990, apud, COSTA, 2002, p. 01). 

E ainda: 

 3) simbólicos, quando a exatidão histórica perde completamente a 

importância e cede espaço para a função de “traduzir simbolicamente 

caracteres, estados de alma, ou, ainda, de criar efeitos dramáticos ou 

psicológicos” (BETTON, 1987, apud, COSTA, 2002, p. 01). 

 

 O figurino denominado realista é elaborado com fidelidade em cada detalhe 
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escolhido, ele por si só, pode ser capaz de contar a história da época em que a cena é 

vivida. Retrata a tendência usada em tecidos e acessórios, com a preocupação sempre 

presente de basear a vestimenta na realidade do tempo narrado. O figurinista também 

pode criar figurinos sem que se percam as características de uma produção realista, 

entretanto, sua preocupação deve estar voltada para que sua criação seja fiel à época que 

se pretende retratar.  No figurino para-realista, sua elaboração está mais ligada ao desejo 

de inovação, não obedecendo rigorosamente os critérios da época que a história é 

relatada, ou seja, ele pode adaptar as roupas à maneira mais sutil das épocas, visto que 

não leva tão em conta a verdade dos fatos históricos. Nessa categoria, não é problema 

sensualizar um modelo mais fechado ou modificar uma tendência à moda da época. O 

figurino simbólico, na encenação contemporânea, tem em primeiro ponto o fator 

criação, nele é possível ultrapassar qualquer contexto. Pode-se ousar o figurino sem o 

apego real do histórico, não obedecendo a estilos e épocas. Por possuir uma livre 

adaptação, o figurino simbólico vai buscar sua narrativa através de outros efeitos, como 

o psicológico ou aspectos mais subjetivos.  

 De todo modo, o figurino teatral é um elemento visual que contribui para obter a 

unidade de uma encenação, pois, após a sua escolha, ele pode concretizar o que a 

encenação teatral , por algum motivo, tenha deixado subjetivo. "Se os conceitos e 

teorias muitas vezes levam a um entendimento abstrato de períodos históricos, o 

figurino e a cenografia privilegiam a realização concreta da obra de arte" (VIANA, 

2010, p.11). 

 Se imaginarmos um espetáculo que busca retratar uma determinada época de 

maneira segura, teremos que levar em conta que é necessário uma pesquisa aprofundada 

sobre a sua indumentária, os hábitos dessa época, entre outros, para que não sejam 

cometidos equívocos se esse estudo for realizado superficialmente.  

 O figurino para o teatro pode ser pensando a partir da concepção do diretor, assim 

como os demais elementos visuais do espetáculo, como, por exemplo, o cenário, os 

adereços, etc. Ele é a informação situante de um tempo, de um sentimento, de um lugar. 

"Ao figurinista cabe a responsabilidade de dar à personagem a vestimenta final de suas 

aspirações, a pele com que vai enfrentar as expectativas do público" (MARQUES, apud, 

MUNIZ, 2004, p. 15). É possível que as identidades das personagens de um 

determinado espetáculo possam ser observadas a partir do momento em que o público 

visualiza os seus figurinos, pois, com suas várias formas, traços, cores podem denunciar 

ou camuflar as características de cada personagem em cena. "O figurino é tão vestido 
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pelo corpo quanto o corpo é vestido pelo figurino. O ator ajusta sua personagem, afirma 

sua subpartitura ao experimentar seu figurino: um ajuda o outro a encontrar sua 

identidade" (PAVIS, 2011, p. 164).  

 O figurino é capaz de revelar a estação climática, o meio social, a condição 

financeira, o estado de humor, a cultura, crenças, situação psíquica, mudanças de status 

social, dentre outras coisas. Tornando-se assim, uma peça chave que pode contribuir 

para um claro entendimento do espectador. É possível que um espectador sem 

conhecimento acerca de figurino não seja capaz de compreender toda a sua história, no 

entanto, se a elaboração para a construção deste for bem planejada, qualquer espectador, 

por mais leigo no assunto, compreenderá alguns motivos de certos figurinos vestirem 

personagens em determinados espetáculos.  

 Encontrar um figurino sem significados, quando se pretende provocar 

compreensão do público ao visualizá-lo, possivelmente, o deixará insatisfeito. Essa 

situação pode gerar um desconforto ao público e, sua incoerência, provocar dúvidas que 

poderiam ser evitadas. Nesse caso, é necessário que o profissional se localize no espaço 

e tempo para que seu trabalho seja seguro aos mesmos. O  figurino deve estar de acordo 

com o contexto do espetáculo e não ser privado de significado para que o público 

consiga um maior envolvimento e satisfação. "A única opção que desagrada o 

espectador contemporâneo é a falta de significado na elaboração do figurino" (MUNIZ, 

2004: p. 24). 

 Imaginemos um espetáculo onde o ator tem apenas o cenário que depõe sobre 

sua posição social e alguns aparatos que nos informam seus costumes e preferências 

pessoais, a iluminação que dá a transitoriedade dos sentimentos ou o estado 

momentâneo em que se encontra a personagem e a maquiagem que finaliza sua 

composição de acordo os elementos em cena. Cada detalhe tem sua importância 

reconhecida e no teatro tudo é rico em informação. Todos esses componentes muito nos 

dizem, a priori, do meio em que a personagem está inserida e é possível que com o 

auxílio do figurino, a personagem encontre sua desenvoltura em cena "O figurino 

preenche e constitui um espaço, nem que seja apenas pela maneira pela qual valoriza o 

corpo em seus deslocamentos” (PAVIS, 2010, p.166).  

 O figurino proporciona a personagem uma adequação simétrica ao seu aspecto 

psicológico e social. É através do figurino que captamos a mudança de status, o desleixo 

ou impetuosa assiduidade. "O figurino torna-se uma roupa, que dá um depoimento sobre 

a pessoa que o usa e, indiretamente, sobre o panorama no qual aparece" (MUNIZ, 2004, 
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p.21).   

 O entendimento de um figurino depende de técnicas como uma composição 

adequada que transporte ao público uma linguagem além da fala, que se traduza em 

mensagem, fazendo com que o seu significado seja captado. "Mais seguro e completo 

que qualquer outro sistema significante da representação, o figurino baseia-se em 

observações verificáveis, a partir de tramas de signos estritamente codificados” (PAVIS, 

2010, p. 169). O figurinista, para realizar o seu trabalho, além de conhecer o espetáculo 

que será apresentado, necessita conhecer as linguagens e os códigos teatrais, pois esses 

possuem uma enorme variação de símbolos e seus significados podem variar de acordo 

com determinada época e local. 

 Em um cenário mais livre de criação e representação, o espetáculo pode se 

tornar onírico, simbólico e o papel do figurino vai direcionar a visão e interpretação do 

público em meio a essa abstração no espaço cênico (MUNIZ, 2004). Junto ao cenário ou 

apenas seguindo as suas influências, o figurino pode demarcar a passagem de uma 

época ou uma estação, tudo vai depender dos trajes escolhidos nas variações de cenas, 

ou identificar a idade da personagem. Nisso a roupa associa-se com maior 

funcionalidade, principalmente se ocorrer uma passagem de tempo. Em se tratando de 

opostos financeiros, o figurino fica mais evidente, mas ele também situa a cena se ela 

vier a se passar por períodos distintos na história de uma personagem, por exemplo, se 

ela começa rica e por algum motivo vai decaindo de sua condição, ou se encontra no 

primeiro momento saudável e vai se deteriorando. Também pode informar mudanças 

psicológicas ou a sensível evolução da maturidade por experiências adquirida, sem, 

necessariamente, ocorrer uma longa passagem de tempo.   

   Assim como a escolha do figurino, os acessórios (bolsa, relógio, gravata, 

guarda-chuva, etc, complementos de um figurino), são importantíssimos na encenação e 

devem seguir a lógica da cena, pois eles também depõem sobre uma determinada época, 

tempo, lugar, clima, religião, dentre outras coisas. Se uma personagem entra em cena 

com vestimenta apropriada para o frio acompanhada de um guarda-chuva, por exemplo, 

certamente o espectador compreenderá que o clima está chuvoso. Se o ator está com 

roupas de um tecido aparentemente caro e portando um relógio de ouro, tem-se a ideia 

de que este goza de boa condição financeira. Se o ator está em cena de paletó e gravata, 

tem-se a ideia de ser um homem de negócios, um executivo. Os acessórios do figurino 

colaboram para dar a ideia de quem a personagem é, no entanto, sua colocação deve ser 

bem planejada para que não passe a informação equivocada ou confusa. Suponhamos 
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que uma atriz, sem nada a dizer inicialmente, entra em cena toda de branco, com um 

vestido simples e um chapéu de enfermeira sobre a cabeça, logo pensaremos que ela é 

alguém da área da saúde, porém, se esse mesmo vestido usado pela a atriz for 

acrescentado um véu em seus cabelos no lugar do chapéu de enfermeira, a ideia de que 

ela é uma noiva ficará nítida para quem assiste ao espetáculo. Ou seja, os acessórios, 

aliados ao figurino, quando esse segundo pode ter sentido ambíguo, os primeiros vem a 

somar para que exista uma maior tipificação das personagens numa encenação.  

 Um figurino que veste o corpo do ator vai ajudá-lo em sua desenvoltura no 

palco. Se o ator interiorizou a sua personagem, o figurino dará auxílio para que essa 

identidade seja mais bem definida. Uma roupa que limite seus movimentos ou um 

sapato apertado, por exemplo, possivelmente seja algo a atrapalhar sua concentração e 

movimentos em cena, podendo ser evitado com provas de figurinos realizadas 

anteriormente. A harmonia de um espetáculo é resultado da intimidade que o ator 

mantém com sua personagem e como ele se sente com o figurino. A busca por 

informações, a paciência, a disposição e alternativas para emergência são requisitos 

básicos para um duplo encaixe entre ator e personagem. A preocupação deve estar 

voltada tanto para o figurino que vestirá uma personagem quanto para o ator que usará 

aquele figurino, afinal, não se veste uma personagem sem que o ator também esteja 

vestido. "O figurino transborda naturalmente para o corpo do ator e tudo o que o cerca; 

ele se integra ao trinômio fundamental da representação (espaço-tempo-ação) 

iluminando assim seu movimento” (PAVIS, 2010, p. 169).  

 A composição cênica, como um todo, é o resultado da unidade dos signos que a 

compõe e onde o figurino tem papel importante e sua potencialidade se dará ao ser 

perceptível a sua necessidade em cena. Ele, além de possuir grande carga de 

informações juntamente com a cenografia, a iluminação e a maquiagem pode localizar o 

espectador acerca da história que está sendo encenada.  

 Digamos que um espetáculo tenha como proposta falar sobre a indumentária de 

um determinado século e apesar de haver comunicação entre as personagens, sua ideia 

primordial seja revelar os trajes usados naquela época, a exibição de uma indumentária 

que retrate esse período, resultará em maior compreensão para o espectador, pois além 

da perceptível comunicação verbal entre os personagens, o entendimento visual daquela 

indumentária estará inserida na história do próprio espetáculo, fazendo com que seja 

compreendido tanto historicamente o seu contexto quanto a moda seguida naquele 

determinado século, quem a seguia e quem não podia segui-la.  
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A Roupa vira moda no momento em que os feitios e a maneira de os 

usar se transformaram numa norma estética de certas camadas da 

sociedade. No passado, a classe inferior jamais pôde seguir a moda, 

dela participando apenas como mão-de-obra. Após a Revolução 

Francesa, as diferenças sociais deixaram de ser expressas pelas leis, 

passando a se manifestar de forma sutil por meio de indicadores como, 

por exemplo, a qualidade dos tecidos e da confecção. Depois, a moda 

perdeu seu caráter elitista, tornando-se pseudodemocrática-isto é a alta 

costura continuou acessível apenas para alguns; a diferença é que 

outras camadas da população puderam de algum modo popularizá-la 

(NERY, 2009, p. 9). 

 

 Pela importância que o figurino possui na encenação e o seu caráter definido, é 

preciso que sua exibição seja efetivamente estudada antes, pois o espetáculo pode ser 

identificado a partir do seu figurino. Se a ideia primordial de um espetáculo é que o 

espectador não se prenda muito ao figurino, também será preciso que isso seja estudado 

para se que consiga obter o resultado desejado. O pensamento de que o figurino 

necessita ser constantemente rico, estará presente no espetáculo se a proposta for esta, 

tudo vai depender do resultado que se quer obter. A ideia de um figurino simples para 

um espetáculo, não quer dizer que ele seja de pouca importância na encenação, pois ser 

simples não quer dizer que seja desprovido de significados.  

 O figurino, do luxuoso ao simplista, se empregado de maneira inteligente, 

possivelmente, será capaz de fazer com que o resultado seja coerente e a atenção da 

plateia esteja voltada ao espetáculo. Com o auxílio da iluminação, devido a sua 

potencialidade, quando requisitada, poderá contribuir para a valorização ou destruição 

de um figurino. A iluminação no teatro pode servir tanto para deixar menos saliente o 

figurino luxuoso, quanto dar exuberância a um figurino mais simples. 

A iluminação ocupa um lugar chave na representação, já que ela a faz 

existir visualmente, além de relacionar e colorir os elementos 

visuais(espaço, cenografia, figurino, ator, maquiagem), conferindo a 

eles uma certa atmosfera (PAVIS, 2010, p.179).  

 

 A luz influencia mudanças de cores de um figurino ou ainda modifica cores que 

estão presentes nele.  É também por esta razão que figurinista e iluminador precisam ser 

profissionais qualificados para que seus trabalhos estejam em sintonia e possam ser 

realizados de forma satisfatória. "É a iluminação que cria a cor, deve haver então uma 

combinação mínima entre o cenógrafo, o figurinista e o iluminador para que as escolhas 

cromáticas não se aniquilem” (PAVIS, 2010, p.180). 
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 Interligado às funções de cada elemento que compõe a encenação teatral, o 

figurino pode transmitir ao espectador a história da indumentária do tempo que se 

pretende abordar. A fim de ser transmitida tanto a história do homem civilizado quanto 

a do selvagem, a indumentária correspondente a cada uma dessas gerações pode refletir 

a maneira com a qual essas pessoas se vestiam. "Todo homem, selvagem ou civilizado, 

possui uma alma coletiva na qual repousam todas as formas de arte, recebendo 

influências também da cultura de outros povos, que se reflete no modo de vestir" 

(NERY, 2009, p.9).  Por sofrer essas influências, tanto a forma de vestir de uma geração 

quanto de outra, podem possuir certas ligações. Ora, mais próximas de uma, ora mais 

próximas de outra. Suas características estão interligadas de forma coletiva ao passo que 

cada período adquire influências de outro.  

   Pensando em características de épocas remotas e contemporâneas, o figurinista 

deve estar alerta para que, ao pensar em criar um figurino para determinada peça, não se 

perca nos fatos históricos, fazendo com que essas influências deixem de ocupar a ideia 

de influências apenas e deixe despercebido o próprio período que se pretende abordar. 

Possuir características de um determinado período é algo cabível, querer caracterizar 

por completo um período quando se pretende falar de outro, não.  

Os encenadores atuais muitas vezes não querem se preocupar com as 

particularidades de épocas remotas, mas é sempre útil saber as causas 

das modificações da vestimenta para que se possa criar uma síntese. A 

informação sobre fatos históricos é indispensável, ajudando a 

visualizar a situação dramática de peças teatrais de épocas passadas 

(NERY, 209, p.10).  

 

  Sendo assim, a atenção deve fazer parte dos planos dos encenadores, pois se o 

figurino não estiver de acordo com a proposta da indumentária que se quer abordar, seu 

trabalho, possivelmente, encontrará contrapartidas que poderiam ser evitadas se os 

pormenores dos fatos históricos fossem respeitados.  

  Mesmo que a proposta seja um espetáculo onde a nudez seja utilizada, a ideia do 

figurino para a criação das personagens estará presente. Segundo o figurinista Cao 

Albuquerque em entrevista ao para o livro Entre Tramas, Rendas e Fuxicos (Memória 

Globo 2008, p. 29)  "[...] não há personagem sem figurino. Mesmo que o personagem 

esteja nu, ainda assim é preciso que existam recursos de figurino para que ele se torne 

personagem". Ao pensar na criação de um figurino para vestir determinada personagem 

ou imaginar os recursos que necessitam existir para a criação de personagens despidas, a 

importância de um profissional figurinista pode ser relevante.  
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 O figurino na encenação teatral, além do seu poder de depoimento sobre a 

personagem de quem o veste, é de fundamental importância para a compreensão do seu 

contexto. A partir da sua criação, quando veste a segunda pele do ator, define também a 

identidade da personagem a ser representada.  

 

 

1.1 CRIAÇÃO DE FIGURINO 

 

 

  Para que o processo da criação de um figurino encontre o caminho coerente, 

contextualizando e interligando todos os elementos que compõe a cena teatral, a análise 

para a sua construção deve ser feita de antemão, obedecendo e respeitando sempre as 

suas necessidades e particularidades para que sua contribuição seja significativa. Nesse 

momento de construção devem- se levar em conta vários fatores para que sua adequação 

seja coesa. O profissional figurinista, além de estar a par de todo o contexto que se 

refere ao espetáculo, pode contribuir criativamente para que os atores e espectadores 

possam representar e compreender, respectivamente, o espetáculo.  

 São inúmeras possibilidades de criação no figurino teatral e sua a adequação é 

referente à linguagem cênica que se deseja estabelecer. O figurinista pode estar 

livremente solto para criar ou seguir apenas o que parece ser mais coerente no 

espetáculo, isso vai depender do que é pretendido estabelecer na encenação.  

Como o bordado martirizado, a função do figurinista na história do 

teatro começa de um ponto escuro e vai sendo tecida com a mais fina 

linha de seda, ponto a ponto, interpretada, até chegar ao resultado da 

mais fina flor: em várias tonalidades e vários modos de trabalho 

(MUNIZ, 2004, p. 20).  

 

 Apesar de várias possibilidades para a criação de figurinos, o Brasil é um país 

onde existem figurinistas carentes de fontes seguras de pesquisa e seus trabalhos 

enfrentam um grande desafio: conseguir verba para suprir as necessidades que existem 

na confecção dos figurinos. Dessa forma, para concretizar o figurino, ele pode, às vezes, 

usufruir de materiais de fácil acesso e construir figurinos a partir da sua criatividade. 

Como vivemos em um país sem memória, o trabalho do figurinista 

padece de fontes de pesquisa confiáveis, ele não tem verbas fartas e 

não dispõe de meios para melhorar as condições que o rodeiam. 

Então, ele apela para um dos poucos recursos de que dispõe e que 
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costuma lastrear a sua trajetória nos palcos: o talento e a 

inventualidade. Um figurinista brasileiro que não tenha o dom da 

invenção contínua e o gosto pelo improviso não vai a lugar nenhum. 

(MARQUES, apud, MUNIZ, 2004, p.16). 

 

 Seguindo a ideia de improvisação criativa no processo de construção do figurino 

que, de fato, é relevante, é sapiente também destacar que para sua construção, é 

necessário que, ao se encontrar nessa situação, o figurinista esteja disposto a doar-se de 

maneira segura para que seu improviso não seja algo apenas a fechar uma lacuna no 

espetáculo, mas que faça dessa escassez um motivo para mais uma contribuição na 

encenação.   

 Nesse caso, para compor um figurino, o figurinista pode tanto comprar peças de 

roupas prontas como também mesclar peças do próprio guarda-roupa da companhia, 

num trabalho de composição a partir de peças já existentes. Ele tem em suas mãos o 

poder de escolher e de criar o figurino que julgar apropriado, adequando as suas 

possibilidades à maneira do espetáculo.   

 Quando o figurinista pensar nas vestes que as personagens de um determinado 

espetáculo vão usar, cabe-lhe ainda no processo de suas criações, saber quais atores-

atrizes irão vesti-las, pois além do tipo físico de cada um, o caimento da roupa no corpo 

deve ser adequado, salvo os momentos em que a ideia seja gerar exatamente essa 

desproporcionalidade nas personagens. 

 O figurinista a par das personalidades das personagens e envolvido no contexto 

do espetáculo a ser apresentado, ao processo do seu trabalho, vai perceber o que 

necessita ser retirado ou adicionado para que a ideia de verossimilhança ao que se 

pretende abordar seja alcançada. Se o figurino precisa mostrar assiduidade constante ou 

estar aparentemente sujo, por exemplo. "[...] ele pode, e deve exibir o seu desgaste, a 

sua sujeira, falar do status social e da situação real da personagem" (MUNIZ, 2004, 

p.21).   

 Ao passo da criação de um figurino, o responsável por ele tem a preocupação de 

saber se os atores vão precisar trocar de roupas, pois se assim o for, o figurinista precisa 

pensar na praticidade dessas trocas, pois a encenação pode ser prejudicada se o tempo 

estabelecido para a mudança de roupa não for devidamente respeitado. Ainda no 

momento de criação ou após a sua concretização, o figurinista pode ter ideias para que 

ele seja adaptado, resolvendo assim algumas questões que possam existir no espetáculo.  
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 Contanto com planejamento e criatividade, a partir da sua criação, o figurino 

pode estabelecer uma ponte de ligação entre problemas e soluções, entretanto, para que 

isso seja estabelecido, é relevante que o figurinista esteja a par dos outros elementos que 

compõem a cena teatral e que compreenda as particularidades dos espetáculos, pois para 

cada processo de elaboração cênica, há sua forma mais adequada de construção e 

realização de um figurino.  

 Existem espetáculos em que o cenário está no próprio corpo do ator. “Figurino é 

cenografia” (BARBA e SAVARESSE, 1995, p.218) Para isso, o figurinista precisa 

desenvolver um figurino onde essa ideia seja ajustada. “O efeito de força e energia que 

o ator é capaz de apresentar é reforçado e elevado pela metamorfose do figurino em si, 

numa relação recíproca de troca: ator-corpo, ator-figurino” (BARBA e SAVARESSE, 

1995, p. 219).  Nesse caso, o cuidado por parte do figurinista deve ser maior, pois se sua 

elaboração não conseguir atingir o esperado, possivelmente, tanto o figurino quanto o 

cenário que se tentou construir serão prejudicados. Imaginemos que a proposta de um 

espetáculo seja criar a partir de um figurino um cenário ambulante, se o figurino 

impossibilita o ator de se movimentar em cena, a sua criação resultará em um trabalho 

pouco desenvolto. 

Se o figurinista criar um figurino onde seja possível também estar o cenário, o 

público, possivelmente, reconhecerá que, necessariamente, eles estão juntos e que fazem 

parte um do outro. O figurinista ao criar um figurino que ajude o ator a dar identidade a 

sua personagem contribui para que público reconheça as características das personagens 

numa encenação.   

 Apesar de o trabalho do figurinista ser um ponto importante para a composição 

de um espetáculo, sua significância nesse campo é recente. Isso porque antes do seu 

surgimento, os atores precisavam ter as suas próprias roupas de cena e muitas vezes 

estes eram selecionados para realizar trabalhos pelo fato de possuírem certas vestes.  "O 

figurinista no Brasil é um profissional recente, tendo surgido, ainda que de forma 

precária, por volta dos anos 1940" (MUNIZ, 2004, p.35).  

 Atualmente, o trabalho do figurinista é mais preciso e ele pode, além de criar o 

figurino de um espetáculo, construir laços de confiança entre aqueles que fazem parte 

dele, afinal, realizando bem o seu trabalho, essa confiança se refletirá no momento em 

que os atores sentirem-se bem em cena e conseguirem dar vida as suas personagens 

mesmo porque quando se cria um figurino, ele não veste apenas a personagem, veste 

também o corpo de quem a interpreta. 
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3. RECICLAGEM  

 

 

A reciclagem aparece como uma das soluções mais viáveis ecologicamente para a 

resolução de problemas relacionados ao lixo. Através do processo de reciclagem, 

materiais que possivelmente seriam descartados, sem qualquer preocupação de futura 

utilidade, podem ganhar, em alguns casos, integralmente, o mesmo formato. É através 

dessa alternativa que se pode obter um resultado satisfatório nesse campo, afinal, o jogo 

de exploração de uma matéria já utilizada, pode ganhar vida novamente. "Reciclar v.t.d. 

1. Fazer passar por um novo ciclo. 2. Reaproveitar (material já utilizado como papel, 

vidro, metal, lixo) na obtenção ou fabricação de novos produtos. 3. Submeter a 

reciclagem(2). P.4 Passar por reciclagem(2)" (FERREIRA, 2004, p. 686).  

Diante de uma sociedade consumista e não muito preocupada com questões 

ambientais, a produção do lixo atinge um ponto cada vez mais crítico. As pessoas 

adquirem produtos e depois, ao comprarem outros, acabam jogando no lixo os antigos, 

julgando-os desnecessários.  

O lixo é o conjunto de resíduos resultantes das atividades humanas e 

que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o 

descarta. O conceito de lixo é algo subjetivo, pois cada indivíduo 

estabelece um critério para o que é material útil e inútil (SANTOS, 

2005, p. 10).  

 

A questão é que quando os objetos são jogados fora, por mais distantes que se 

encontrem dos nossos olhos, não deixam de existir instantaneamente. Muitas vezes eles 

são despejados nos vários aterros sanitários (ou vazadouros como também podem ser 

denominados), gerando assim, um acúmulo crescente de detritos nesses ambientes que, 

apesar de possuírem baixo custo, constantemente não recebem atenção necessária, 

causando assim uma série de problemas ao meio ambiente, como a poluição, por 

exemplo. O indivíduo a rejeitar o que julga lixo, sente um alívio individual por ter se 

livrado de algo indesejado, porém, sem que exista o cuidado com esse descarte, não 

contribui para que os problemas nos aterros sejam amenizados.  

Lixões ou vazadouros geralmente são locais do centro das cidades no 

qual são depositados no solo, a céu aberto, todos os tipos de resíduos. 

Constituem uma forma inadequada de descarga final, podendo levar à 

contaminação dos solos e dos corpos hídricos (superficiais e 

subterrâneos) pela lixiviação de chorume, tinta e resinas, por exemplo. 

Vinculado a isso, há impactos econômicos, como a desvalorização das 
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áreas próximas aos lixões, e impactos sociais, como prática da catação 

de resíduos recicláveis ou para o próprio consumo, incluindo-se aí a 

alimentação. Apesar de todas as considerações, é a alternativa mais 

comum na grande maioria das cidades e países em desenvolvimento, 

pois constitui um procedimento de baixo custo. (MAGALHÃES, 

2008, p. 21) 

 

É de grande importância que além da necessidade de reciclagem, exista uma 

conscientização em reduzir a quantidade de lixo que produzimos, pois, detritos em 

excesso despejados em aterros sanitários, irresponsavelmente, acabam sobrecarregando 

o meio ambiente e suas consequências implicarão no seu funcionamento. Adotar 

práticas de reutilização de objetos é uma das formas mais eficazes de aliviar as 

consequências geradas pelo acúmulo de lixo. Materiais sendo reutilizados, além de 

poupar gastos pessoais, contribuem para que o crescimento de lixo nos aterros sanitários 

não se torne cada vez mais intenso. Uma população a par dos problemas causados pelo 

lixo, reutilizando-o e reciclando-o, está contribuindo para que a sociedade a que 

pertence tenha um futuro de melhor qualidade.  

A ideia de comprar objetos já pensando em uma possível reutilização futura é uma 

preocupação que deve interessar todos os indivíduos já que reciclar é o último recurso a 

ser executado. Reutilizar materiais que ainda possuem qualidade de uso e depois, 

quando cessar essa capacidade, reciclá-lo contribui de forma precisa nas questões 

ambientais. O processo de reciclagem requer custos para a coleta de materiais e 

tecnologias convenientes para que possa retornar ao sistema. Nesse caso, a reutilização 

é ainda mais aconselhável, pois não necessita de gastos, apenas de subsídios criativos. 

Através da possível reutilização, as pessoas podem agir de forma satisfatória para que os 

materiais reutilizados tenham mais utilidade e durabilidade. “A solução para o lixo 

urbano passa pelo processo dos três Rs: reduzir a produção de lixo, reutilizar os 

materiais e, por fim, reciclar”  (GRUPO DO LIXO, 1999, p. 26). 

No que diz respeito a amenizar a produção de lixo, medidas simples podem 

contribuir bastante se tomadas pela sociedade, por exemplos, evitar comprar produtos 

comestíveis em embalagens de isopor, fazer compras com sacolas e depois, quando for 

fazer novas compras, reutilizá-las, reaproveitar recipientes de vidro de produtos, como 

copos de extrato de tomate, queijos em pasta, azeitona em conservas, dentre outras.  

Além dessas possibilidades, os indivíduos também podem fazer utilização do lixo 

orgânico nas compostagens de hortas caseiras e jardins, gerando assim mais benefício a 

natureza. [...] “havendo terreno ou espaço disponível, deve-se utilizar o material 
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orgânico para fazer compostagem, o que irá reduzir drasticamente a quantidade de lixo 

enviada aos aterros sanitários” (GRUPO DO LIXO, 1999p. 40).   

Ver o lixo simplesmente como algo indesejável, de que podemos nos desfazer 

quando quisermos, colocando-o num saco plástico para que ele seja recolhido, sem a 

responsabilidade de garantir o seu devido tratamento, implicará no futuro de uma 

sociedade menos saudável, pois existem materiais recicláveis que não desaparecem 

subitamente após serem recolhidos de nossas casas, ao contrário, alguns permanecem 

durante longos anos, trazendo assim, consequências desencadeadas pelo seu 

amontoamento.  

É importante que existam campanhas de coleta seletiva, de modo que as pessoas 

fiquem a par dos seus benefícios e aprendam a importância da separação dos lixos 

orgânico e inorgânico. O lixo orgânico, se separado devidamente, contribui em 

compostagens, mas se estiver misturados com outros elementos, pode não ter o mesmo 

valor ou até mesmo valor nenhum. Já o inorgânico, quando reciclado, contribui para 

geração de empregos e rendas de indivíduos que trabalham com esse material. Se as 

pessoas se conscientizarem da importância de separar o lixo, possivelmente, estarão 

contribuindo para que o trabalho de quem arca com o seu sustento através da reciclagem 

seja melhor realizado, pois quando misturados os lixos, sua separação fica mais difícil e 

necessita de mais esforços e tempo.  

A coleta seletiva, ou diferenciada, é feita mediante um processo prévio 

de separação de dois ou vários tipos de materiais da massa de lixo, 

objetivando sua reutilização ou reciclagem. Os materiais recolhidos 

são geralmente direcionados para uma central de triagem, unidades 

que usam mão-de-obra intensiva, com equipamentos eletromecânicos 

dimensionados para facilitar a seleção, a classificação e o 

enfardamento dos materiais. (NETO & TINÔCO, 2007, p. 94).  

 

Os benefícios da reciclagem, além da geração de emprego e renda, são a redução 

de lixo nos aterros sanitários, redução de extração de recursos da natureza, economia de 

energia, cidades mais limpas, diminuição da poluição, dentre outros, mas para haver 

essas melhorias é de fundamental importância que exista campanhas a favor dessa 

conscientização, pois, ainda nos dias atuais, existem pessoas que não estão conscientes 

de que com gestos simples podem contribuir de forma precisa para que o meio ambiente 

não se degrade.  

 Muitas vezes se pode perceber que além de não reutilizar determinados materiais 

antes de reciclá-los, as pessoas não tem o cuidado de doá-los ou descará-los em lugares 
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apropriados, mas sim atirá-los, sem qualquer responsabilidade, em ruas, praças, terrenos 

abandonados, rios e mares, poluindo e gerando diversas implicações ao homem e aos 

animais. Isso necessita ser mudado, pois é preciso que os indivíduos comecem a agir 

para que suas atitudes não venham a prejudicar o meio ao qual eles mesmos fazem 

parte.  

   Por outro lado, deve existir um cuidado maior em torno de materiais químicos, 

pois esses, ao estarem em contato com outros, podem causar uma série de danos ao 

meio ambiente, poluindo a terra, o ar e a água. Certos materiais, como bateria de celular, 

peças de computadores, dentre outros, dada as suas composições, quando atiradas 

indevidamente em aterros, podem gerar inibição no processo de degradação de outros 

materiais.  

Muitos desses produtos, quando atacados por ácidos ou fogo, nos 

lixões a céu aberto, liberam substâncias altamente tóxicas para os 

seres vivos. Desse modo, além da demanda e exploração crescente de 

recursos naturais, criando impactos muitas vezes irreversíveis, há o 

despejo de substâncias tóxicas, que, além de contaminantes, tem lenta 

degradação no meio ambiente. (NETO & TINÔCO, 2007, p.22) 

 

       Diante dessa realidade, as indústrias que fabricam objetos que podem causar 

impacto no meio ambiente, devem estar atentas para que os produtos comprados e 

depois de utilizados, não sejam descartados em áreas impróprias, mas sim recebidos por 

elas mesmas a fim de chegar ao seu destino correto. 

        A preocupação de reciclar, reutilizar e reduzir, é tema que deve fazer parte 

dos projetos de todos os indivíduos até que consigamos encontrar uma maneira de fazer 

com que possamos produzir sem agredir o meio ambiente, pois quanto mais 

consumimos, mais resíduos sólidos produzimos e se não nos conscientizarmos disso, os 

problemas relacionados ao lixo serão contínuos.    

        O que o homem produz no presente, possivelmente, vai refletir no futuro, 

pois as consequências são resultados das escolhas que fazemos ao longo das nossas 

vidas. Nesse caso, é preciso refletir acerca do que queremos encontrar futuramente e o 

que queremos deixar para as próximas gerações.  Se quisermos, podemos facilmente 

esgotar a capacidade de renovação ambiental, ou, ao contrário, trabalharmos em prol de 

uma sociedade adaptada a ideias sustentáveis.  Para isso, é relevante que existam 

campanhas que deixem os indivíduos a par dos problemas que o lixo pode causar e de 

que forma eles podem agir para que suas atitudes consigam amenizar os impactos que 

os resíduos sólidos podem provocar.  
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      Encontrar alternativas para que materiais desgastados consigam ser úteis em 

outras funções, possivelmente, podem gerar oportunidades de criação, pois os 

indivíduos podem ver possibilidades de reutilização em objetos ainda capazes de 

utilidades, obtendo deles outras formas de proveitos. Uma camisa velha, por exemplo, 

após cortada e costurada, pode transformar-se em uma bolsa. Para isso, o individuo vai 

utilizar a criatividade para que sua prática seja realizada.  

          Com a reciclagem e criatividade, o que muitas pessoas julgam lixo, podem 

se transformar em objetos artísticos, um exemplo disso é o filme-documentário Lixo 

Extraordinário
1
, no qual o artista plástico, fotógrafo e pintor, Vik Muniz, desenvolveu 

com alguns dos catadores que sobreviviam da coleta de materiais recicláveis, no maior 

aterro da América Latina, Jardim Gramacho, localizado na periferia da cidade de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, que após trinta anos de funcionamento, foi desativado, 

trabalhos artísticos. Foram tiradas fotografias de alguns desses catadores e depois, feitos 

quadros onde as imagens das fotografias reveladas, foram reproduzidas com materiais 

provenientes desse local.  

Se existem problemas sobre a questão do lixo reciclável estar em lugares onde sua 

presença é imprópria, se sua arrecadação for realizada com o intuito de utilizá-lo a fim 

de produzir objetos de cunho artístico, essa ação, provavelmente, contribuirá para que 

ele não somente ganhe uma nova utilidade, como também encontre um lugar mais 

cabível para sua presença. Materiais recicláveis podem ser reutilizados antes de seguir 

para o processo de reciclagem. Suas contribuições são diversas e o leque de 

oportunidades de criação que se pode ter perante eles é extenso. 

 

 

 3.1 RECICLAGEM, EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Através de criações com materiais recicláveis, é possível que a educação esteja 

presente, pois quando se faz uma essa ponte, a abordagem fica mais vasta e pode-se 

                                                           
1 Filme que a cineasta Lucy Walker dirigiu após a passagem de Karen Harley e João Jardim, 

realizado no período de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009) e lançado em 2010, com duração de 

94 (noventa e quatro) minutos.   
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obter conhecimento tanto no ramo educacional quanto o criativo. O aluno, ao entrar em 

contato com esses dois campos, com o auxílio do professor, vai encontrar alternativas 

para que a conscientização esteja interligada à prática, adquirindo assim, tanto 

consciência do que se pensa quanto da ação que se pratica.  

Não é raro ouvir que a escola é o lugar onde os alunos são preparados para a vida, 

entretanto, ela não é a única fonte de conhecimento e sua capacidade está ligada a 

formação de indivíduos conscientes e não somente na construção de saberes. A escola 

faz parte da sociedade em que vivemos e o seu papel perante ela é formar indivíduos 

capazes de transformação. A responsabilidade dessa formação faz parte tanto da 

educação quanto dos educandos faz parte da sociedade.  

Falar da questão ambiental significa entender com clareza a relação 

existente entre o homem e a natureza. As maneiras de enxergar o meio 

ambiente determinam as formas de uso e sua conservação. Os seres 

humanos vivem em sociedade e, em suas diferentes atividades, 

relacionam-se com o meio ambiente (SANTOS, 2005, p.13). 

 

Relacionar questões educativas com o cotidiano dos alunos a fim de que seja 

compreendido o conteúdo é uma prática que alguns professores utilizam. Levar para 

sala de aula discussões acerca de que modo produtos recicláveis podem ser utilizados na 

construção de práticas que envolvem leitura de texto pode estimular os alunos a 

entender melhor sobre esse assunto, pois a reciclagem, assim como a educação, está em 

constante discussão nos dias atuais e possivelmente não seja tema a ser esquecido 

subitamente. 

Existem situações em que os alunos podem ser vistos como pessoas que estão na 

escola para armazenar informações e a sua contribuição no processo educacional não 

recebe o valor que merece. Ele se encontra em sala como um simples ouvinte e sua 

participação crítica é muitas vezes vista como algo de pouca importância. Nesse caso, a 

escola não oferece subsídios básicos para a formação de indivíduos dispostos a 

questionamentos, mas sim submete o aluno a aceitar, silenciosamente, o que ela quer 

que seja receptível, causando assim, possivelmente, desinteresses aos assuntos que, 

talvez, fossem relevantes de serem discutidos por todos em sala de aula.  

A tarefa principal do professor é garantir a unidade didática entre 

ensino e aprendizagem, através do processo de ensino. Ensino e 

aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo de ensino, 

tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para 

a aprendizagem (LIBÂNEO, 1994, p. 81).  
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É de fundamental importância que o vínculo professor-aluno seja estabelecido em 

sala de aula de modo que o ensino-aprendizagem possa estar inserido nas aulas, fazendo 

destas pontes de conhecimento necessários para opiniões, questionamentos e 

transformações individuais.  

O professor como um interlocutor pode contribuir para que seus alunos 

compreendam a necessidade da reciclagem tanto no processo de benefício ao meio 

ambiente quanto da prática de criação a partir de produtos reutilizáveis. Ele pode 

apresentar possibilidades para que os seus alunos sintam-se instigados e com vontade de 

contribuir de forma educativa e criativa. Comunicar os alunos sobre os problemas que 

podem existir ao tratar de forma irresponsável materiais como papel, plástico, vidro, 

borracha, dentre outros, são requisitos básicos para a formação de indivíduos mais 

conscientes, pois os problemas ambientais são um assunto que deve ser discutido e 

pensado por todos.  Apresentar alternativas para que esses mesmos materiais sejam 

utilizados outra vez é de grande importância, pois além da contribuir nessas questões da 

natureza, possivelmente, despertará interesse nos alunos no processo criativo.  

 

Durante muito tempo, a preocupação com a Educação Ambiental 

constituía tema curricular nas aulas de Ciência e Geografia. Mesmo 

assim, eram alguns conceitos entre inúmeros outros tratados e os 

alunos se lembravam dos mesmos quando tinham lições específicas a 

realizar ou exames nos quais abordavam questões que iam desde o 

crescimento populacional ao efeito estufa, desde a poluição até a 

biodiversidade. De tempos para cá, e maneira drástica, essa situação 

mudou e os problemas ambientais que hoje nos ameaçam e nos 

sufocam transformaram o tema em questão interdisciplinar, 

envolvendo todos os alunos e toda comunidade escolar (SELBACH, 

2010, p. 65).  

 

Construir figurinos e cenários com produtos recicláveis após interpretações de 

leituras de textos teatrais é uma alternativa que, possivelmente, pode ter um resultado 

satisfatório, pois o professor além de estimular o aluno a ler, pode incentivá-lo a criar a 

partir dessa leitura.  

Pelo processo das leituras, os alunos podem descobrir de que modo é possível 

traduzir para a prática, a partir de construções com materiais recicláveis, ideias que 

surgiram ao ler determinados textos. Suas preocupações vão estar ligadas tanto em ter 

atenção ao que se lê quanto ao que se pretende criar após a leitura.  
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Se imaginarmos, por exemplo, que um professor apresente a classe de alunos o 

livro O Jogador, do escritor russo Dostoiévski
2
 e faça uma leitura desse texto para que 

após a sua compreensão, sejam realizados figurinos das principais personagens a partir 

de produtos recicláveis, possivelmente, os alunos, ao passo da leitura, podem perceber 

aspectos físicos e psicológicos das personagens já com um olhar mais focado para que, 

após a leitura, possam construir figurinos capazes de refletir nas vestes o que pode ser 

notado através da leitura do texto.  

[...] Ela é bela, ao menos me parece. E não sou o único que ela põe 

louco. Ela é alta, bem feita. Mas é demasiado esbelta. Tenho a 

impressão de que seria possível dar-lhe um nó ou dobrá-la em dois. O 

desenho do seu pé é longo e delgado... torturante. Torturante, eis a 

palavra. Tem reflexos ruivos nos cabelos. Verdadeiros olhos de gata- e 

como sabe enchê-los de orgulho e arrogância![...] (DOSTOIÉVSKI, 

2010, p. 50).  

 

Em alguns textos, ao passo da leitura, o leitor pode compreender determinadas 

características em função de estarem fielmente descritas no texto e que podem ser 

demonstradas com o auxílio do figurino. Construindo um figurino com o intuito de 

ajudar a compor a identidade da personagem, possivelmente, tanto auxiliar no processo 

criativo quanto perceptível dos alunos. Eles criam o figurino a partir do que se lê, do 

que pode ser notado e compreendido ao decorrer da leitura.  

 Por outro lado, em certos textos, quando determinada personagem faz alusão a 

outra, suas características físicas podem ser apresentadas de modo que o imaginário seja 

mais presente e até mesmo remeter à personagem em si a outras personagens. Se em um 

texto, uma personagem é imaginada ou criada por outra, é possível que algumas 

características dela sejam mais subjetivas, devido à fantasia pela qual ela é referida.  

Eu a queria virgem n’alma quanto no corpo. Queria que ela nunca 

tivesse sentido a menor emoção por ninguém, nem por um primo, nem 

por um irmão... Que Deus a tivesse criado adormecida n’alma até ver-

me, como aquelas princesas encantadas dos contos que uma fada 

adormecera por cem anos. Queria que um anjo a cobrisse sempre com 

o seu véu, e a banhasse todas as noites do seu óleo divino para guarda-

la santa!... Queria que ela viesse criança transforma-se em mulher nos 

meus beijos (AZEVEDO
3
, 2001, p. 36).  

                                                           
2
 Fiódor Mikhailovich Dostoiévski (1821-1881) escritor russo que deixou uma obra extensa, onde ideias 

sobre a miséria e a grandeza da humanidade estão presentes. Sua vida foi constantemente conturbada, 

devido a sua doença (epilepsia) e tragédias na família. Dentre seus livros, destacam-se: O Jogador, Os 

Irmãos Karamazov (sua obra-prima), Crime e Castigo, O Eterno Marido dentre outros. 

3 Manoel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1853), foi um escritor e poeta romântico. Quase toda sua 

obra foi  publicada após a sua morte precoce. Dentre seus livros, destacam-se: Macário, Lira dos Vinte 

Anos, Noite na Taverna, O conde Lopo, dentre outros. Sua obra está ligada ao ceticismo, pessimismo, 
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Utilizando materiais recicláveis para o processo criativo seja para realização de 

figurinos como também para construções relacionadas ao reaproveitamento, 

possivelmente, os indivíduos vão poder perceber que além de contribuir nas questões 

relacionadas ao meio ambiente, podem desenvolver habilidades criativas. 

 

 

4. OFICINA DE CRIAÇÃO DE FIGURINO 

 

 

 Pensando na possibilidade de realizar uma oficina de criação de figurinos com 

produtos recicláveis a fim de fazer com que texto teatral e prática estejam interligados, é 

possível observar que sua realização pode fornecer conhecimentos em ambas as partes, 

pois, através das leituras de peças, como contribuição para criar um figurino, além de 

compreendê-las, pode-se ter uma ideia de como são ou poderiam ser os figurinos das 

personagens de cada uma delas. Seguindo esse pensamento, onde a criação de figurinos 

é uma prática que pode envolver leitura , quando essa criação é realizada com materiais 

recicláveis, além de compreender o texto e construir um figurino a partir dele, é possível 

que o aluno também compreenda as questões relacionadas à necessidade da reciclagem 

e de que modo os materiais recicláveis podem ser utilizados na confecção de figurinos.  

 Um mesmo espetáculo, que não se pretende seguir a linha realista, onde a sua 

realização não compreende o período histórico e a indumentária da época, pode ser 

pensado de várias formas. No processo da sua construção, podem ser utilizados 

materiais, cores e formas diversas e cada indivíduo que o cria, pode interpretá-lo de uma 

forma, fazendo com que após a sua construção, sua criação seja única e pessoal. Cada 

indivíduo pode interpretar um texto de forma particular, não fazendo com que exista 

uma forma exata ou devidamente única para todos.  

 Ao fazer uma leitura de determinado texto, seja individualmente ou 

coletivamente, pode-se, através dele, perceber algumas características de certas 

personagens que, possivelmente, sejam relevantes e que se o figurino for construído 

                                                                                                                                                                          
morbidez e pressentimento da morte. Morreu precocemente, vítima da tuberculose, antes de completar 

vinte e um anos de idade, deixando uma obra pequena, porém, intensa.  
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ignorando-as, sua construção, provavelmente, não encontrará conotação com o que se 

desejou estabelecer, ou seja, ao criar um figurino, deve-se ter o cuidado em observar e 

compreender as características das personagens para que sua criação não ofusque ou 

sobressaia aspectos relevantes. Se uma personagem é extremamente elegante e para a 

criação do seu figurino, essa elegância não esteja clara, possivelmente, encontraremos 

uma incoerência nessa construção. O figurino necessita estar de acordo com as 

características das personagens, demonstrando como ela é ou como é vista. Para isso, é 

de fundamental importância que sejam levados em consideração aspectos que deixem 

claro o motivo de sua escolha para cada personagem.  

 Quando pensarmos na criação de um figurino é relevante, inicialmente, 

compreender como é a personagem que irá vesti-lo, pois se criarmos aleatoriamente, 

sem o cuidado de observar quem vestimos e porque a vestimos de determinada forma, 

provavelmente, sua construção não estará de acordo com o contexto. Imaginemos que 

assistimos a uma peça, cujo figurino pretende ser realista, e exista uma personagem que 

está prestes a ter um filho e que se contenta quando alguém a elogia, falando que a sua 

barriga está grande e ela sente prazer em exibi-la, sem pudor algum. Se for criado um 

figurino capaz de impossibilitar que seja percebido o estado físico que essa mulher se 

encontra, possivelmente, a gravidez, a contenção e o exibicionismo não estarão salientes 

nessa construção, fazendo com que as características da personagem não estejam de 

acordo com o que, de fato, deveriam estar.   

 Para que se compreenda de como é uma personagem, é preciso um estudo 

realizado de antemão. Analisar o seu comportamento em cena, seus aspectos físicos e 

psicológicos é de suma importância antes de pensar em criar seu figurino, pois que se 

não se tem uma noção de como é essa personagem, a construção de um figurino 

realizado sem a devida atenção, implicará em questões divergentes.   

 Após entender o universo a que a personagem pertence e a sua relação com as 

demais, pode-se imaginar de que modo é possível construir um figurino que a ajude 

expressar suas características e a situação em que esta se encontra. Com interesse e 

criatividade, materiais que, aparentemente, não poderiam ter mais utilização podem 

adquirir caráter favorável na criação de figurinos e, consequentemente, caracterizar 

personagens, abarcando todo um contexto.  

           Durante a oficina de criação de figurinos com materiais recicláveis, 

realizada na sala de Maquiagem da Universidade Federal de Sergipe, no campus de 

Laranjeiras, com carga horária de vinte horas, com um grupo de alunos da própria 
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universidade, do curso Licenciatura em Teatro e uma adolescente do ensino médio que 

pretende ingressar na universidade, foram realizadas, antes da criação de figurino, 

discussões sobre assuntos relacionados à compreensão de texto teatral, ao papel do 

figurino e a reciclagem como instrumento de ensino e criação.  

 Antes de serem pensadas alternativas possíveis para a criação de figurinos com 

materiais recicláveis , foi escolhida, dentre quatros textos, a peça Medeia, de Eurípedes, 

em que, através do entendimento dos aspectos físicos e psicológicos das principais 

personagens, foram discutidas suas possíveis características. Foi levado em 

consideração, não somente como elas poderiam estar vestidas, mas também sua história 

e o estado momentâneo em que as principais personagens se encontravam. Três dos 

alunos, dois que já estão na universidade e a adolescente que pretende prestar vestibular 

no campo das artes, conheciam o texto Medeia superficialmente, pois ainda não haviam 

lido. Nesse caso, assim que a escolha do texto foi feita, eles ficaram responsáveis pela 

leitura, pois o trabalho só poderia ser seguido a partir do entendimento da obra.  

 Depois da compreensão das características das personagens, cada aluno ficou 

encarregado de descrevê-las a partir do seu ponto de vista. Através da interpretação de 

cada um, chegou-se a um consenso sobre o que as principais personagens poderiam usar 

para que o que foi percebido com a leitura do texto pudesse fazer parte do figurino.  

 Em grupo, os alunos, futuros professores de teatro, apresentaram opiniões de 

como os figurinos poderiam ser construídos e cada um deles expôs ideias de como 

alguns materiais recicláveis poderiam fazer parte das suas criações. Foram selecionados 

materiais que, a princípio, aparentemente dariam um bom efeito na criação dos 

figurinos, como caixas de ovos, papelão, garrafas pet, dentre outros, mas, depois de 

tentativas em que a prática não funcionou, por julgarem desproporcionais ao que se 

pretendia construir, foram selecionados outros, como sacos de plásticos, jornais, tampas 

de garrafas, dentre outros, para que se pudesse chegar ao resultado desejado.  

 Foram selecionados, após a escolha dos formatos dos figurinos e a decisão de 

não seguir o formato dos trajes da época da peça escolhida, materiais como plástico, 

tampinhas de garrafa, jornais, revistas, dentre outros. A proposta estava mais ligada à 

junção entre dramaturgia e  realização dos figurinos a partir das características que as 

principais personagens do texto possuíam, não obedecendo ao estudo aprofundado da 

indumentária da época. Os alunos estavam preocupados em construir os figurinos a 

partir dos aspectos físicos e psicológicos das personagens, para que, a partir das suas 

interpretações, pudessem criar o que julgassem coerentes.  
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 É possível imaginar diversas maneiras de se pensar um figurino e sua criação vai 

estar ligada tanto a seguir na íntegra o que a peça de determinado período deixa claro de 

como ele seja, quanto construí-lo, simplesmente, seguindo a maneira individual ou 

coletiva de quem o deseja criá-lo. Sua realização vai depender da forma com a qual o 

que é pedido ou desejado para que a construção seja feita. Como a proposta da oficina 

estava ligada à construção de figurinos realizados a partir do que foi interpretado pelos 

futuros professores, dando maior valor à criatividade, não foi requerido que eles 

realizassem figurinos com uma observação voltada à moda da época.  

 Foram apresentadas possibilidades para a construção dos figurinos, como cada 

aluno ficar responsável por uma parte de cada traje ou cada traje ser feito por um grupo, 

por exemplo, no entanto, chegou-se ao consenso de que eles iriam trabalhar em 

conjunto, sem, necessariamente, seguir uma ordem para as realizações dos figurinos. 

Em alguns momentos, eles confeccionavam os figurinos, em outros, davam palpite 

sobre a sua construção. Houve uma interação entre os participantes, fazendo com que 

todos pudessem desenvolver a sua capacidade de criação e crítica.  

Em vários momentos, quando havia dúvidas acerca de algumas frases ditas pelas 

personagens, importantes para revelarem o que estavam sentindo, os alunos recorriam 

ao texto Medeia e conseguiam esclarecê-las. Com isso, os participantes faziam leitura 

dramática de texto. Os diálogos entre Medeia e Jasão, assim como entre as demais 

personagens eram lidos pelos alunos com o intuito de representá-las.   

 Com materiais recicláveis ao alcance, os participantes puderam, além de realizar 

os figurinos, perceber as suas diversas possibilidades de reutilização e que, depois de 

confeccionar os figurinos, os materiais reutilizados poderiam ser reciclados, garantindo 

assim, mais oportunidades futuras.  

 Durante a oficina, foi levado em consideração que, após a construção finalizada 

dos figurinos, deveria existir a preocupação em fazer com que os materiais utilizados 

nas criações, não fossem descartados indevidamente, ao contrário, eles deveriam ser 

guardados para outro momento onde pudessem ser reutilizados ou que, se isso não fosse 

possível, houvesse um cuidado por parte do grupo de colocá-los em lugares apropriados 

para que fossem reciclados.  

 A oficina, além de fazer uma ligação entre  texto teatral e criação de  figurinos 

com produtos recicláveis a partir da sua compreensão, também se preocupava em 

conscientizar os participantes acerca da necessidade da reutilização e reciclagem. Por 
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esta razão, foram discutidos problemas que esses materiais podem causar ao meio 

ambiente e de como eles conseguem contribuir nas questões relacionadas à criação.  

 Criando os figurinos com produtos recicláveis e pensando de que modo eles 

poderiam contribuir para exteriorizar as características das personagens, houve um 

cuidado dos integrantes para que se esses figurinos precisassem ser reutilizados, 

pudessem ter valor. Tanto o figurino de Medeia quanto o de Jasão foram construídos 

pensando nas oportunidades que eles poderiam ter se acaso suas construções fossem 

reutilizadas em criações futuras. 

  Para o processo de criação dos figurinos, foram escolhidos materiais e cores que 

conseguissem auxiliar na tradução das características das personagens. Essas 

características foram respeitadas, no entanto, os alunos puderam criar por eles mesmos. 

Algumas vezes, sentiam necessidade de retirar algo, outras vezes, não.  

 Referente ao figurino de Medeia foi escolhida para a construção do seu vestido a 

cor preta, com alguns detalhes vermelhos e um adereço branco em torno do pescoço. 

Quando questionados sobre a cor preta sobressair no figurino, os alunos disseram que 

enxergavam Medeia como uma mulher melancólica, tenebrosa e de luto, pois apesar de 

ter matado seus filhos, sofria por esse crime. Ela queria vingar-se do marido por ter 

abandonado o lar para desposar a filha de Creonte e não cometeu esse ato por ter raiva 

de seus filhos, mas sim por nutrir por Jasão ódio intenso visto que ele arruína sua vida 

ao abandonar seu leito. “A mulher, todos sabem, é medrosa demais, fraca diante da 

força, covarde diante do brilho de um simples punhal. Porém, lesada em seu leito, ferida 

em sua honra, não existe coração mais feroz e insaciável”. (EURÍPEDES, 2004, p. 24)  
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                                                                   Figura 1: Início da criação do figurino de Medeia 

 Os detalhes vermelhos, para os alunos, quando fizeram a leitura dramática do 

memento em que essa mulher lamenta o que pretende fazer com seus filhos,  

representavam o sangue derramado por suas mortes. Eles estavam presentes na manga, 

próximo a mão da assassina e em seu colo. Era como se a mão tivesse auxiliado a 

mulher que deu a luz, matar suas crianças e, depois, colocado seus corpos contra seu 

colo, trazendo-os para si, visto que, não sentia raiva dos filhos, mas sim o desejo 

incontrolável de vigar-se de Jasão. Sobre o adereço branco em volta do pescoço, alguns 

alunos concordaram em deixá-lo aliado ao figurino, outros, não, pois, essa cor poderia 

dar conotação de paz e isso não estava presente nas sensações de Medeia, tampouco em 

suas intensões.  
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                                          Figura 2: Aluno da oficina que contribuiu para a criação desse figurino 

 

                                      

                                       Figura 3: Figurino de Medeia com detalhes vermelho e branco 

 Ao passo da construção do figurino da personagem Jasão, foram selecionados 

materiais semelhantes aos de Medeia, mas acrescentados outros, como anéis de latas de 

refrigerantes e tampinhas. Apesar de também possuir a cor preta, ela não sobressaiu, 

como no figurino de Medeia. Quando os alunos fizeram a leitura dramática do diálogo 

entre Jasão e Medeia, suas preocupações estavam mais ligadas à ideia de representar 

Jasão sem pesar, visto que, por ele, a mãe dos seus filhos é abandonada, sem remorso, 
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para casar-se com a princesa e ter uma vida mais segura. Jasão, em um diálogo com 

Medeia, a fim de fazer com que essa compreenda sua decisão, tenha persuadi-la: “[...] 

não foi pela mulher, ou pelo poder, que me casei com a filha do rei, minha esposa atual. 

Mas, repito, foi para garantir tua segurança, me tornarei pai de filhos reais, ligados por 

sangue a nossos próprios filhos, um escudo de proteção a nossa casa” (EURÍPEDES, 

2004, p. 41). 

Por esta razão, os alunos optaram por usar anéis de refrigerante e tampinhas na 

construção de seu gibão, um casaco curto usado sobre a camisa, onde existisse a cor 

prata, dando a ideia de realeza, ansiada por Jasão e que, apesar do capricho que existiu 

na realização do figurino de Medeia, era inexistente.  

                             

                                           Figura 4: Aluna da oficina que participou da criação desse figurino 

 A oficina, a princípio, tinha a ideia de os figurinos serem vestidos pelos próprios 

alunos para que, além da compreensão leitura dramática do texto, também pudessem 

representar essas personagens em uma possível encenação, mas depois foi decidido que 

tanto o figurino de Jasão quanto o de Medeia, quando prontos, seriam utilizados por 

manequins, no entanto, houve a preocupação de construir os figurinos pensando nas 

possibilidades de serem vestidos, futuramente, por pessoas. Nesse caso, existiu atenção 

durante todas as construções, pois se esses figurinos fossem vestidos por indivíduos, se 

assim os quisessem, eles poderiam continuar a ter valor.  
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Um dos manequins, utilizados para expor o figurino de Medeia, estava na sala de 

Maquiagem da universidade, o outro, foi emprestado por um dos alunos, pois como 

optaram vestir manequins seria necessário outro já que havia apenas um na 

universidade. Referente ao manequim que vestiu o figurino de Medeia, foram 

acrescentados jornais aos seios para deixar essas partes mais salientes, pois os sacos 

pretos, alguns dos materiais utilizado na confecção do vestido, acabaram ofuscando os 

formatos dos próprios seios do manequim.  

Durante a oficina, os alunos tiveram a preocupação em deixar com que os 

figurinos ficassem ajustados aos manequins, no entanto, às vezes, algumas partes não 

conseguiam atingir o desejado, só depois de algumas tentativas os objetivos eram 

alcançados. Para a construção de uma das mangas do figurino de Medeia, por exemplo, 

os alunos gostariam que uma parte tivesse umas camadas elevadas, mas não conseguiam 

deixá-las ajustadas ao manequim, só após algumas tentativas, perceberam que só 

conseguiriam se franzissem os sacos plásticos.  

Os alunos, com o intuito de compor o figurino de Jasão e vendo que causava certa 

insatisfação ao perceber que ele não estava de acordo com o queriam, praticaram alguns 

testes com materiais recicláveis a fim de deixá-lo mais próximo do que buscavam. 

Também foi através dessas práticas que eles retiraram e acrescentaram determinadas 

partes a esse figurino. Ele, a princípio, tinha uma capa de cor verde, mas foi retirada 

para que não cobrisse detalhes de outras vestes, pois ela era longa e comprida. Em 

alguns momentos, os alunos, apesar de terem se dedicado em sua construção, 

comentaram que havia sido muito difícil criá-lo e que o resultado final não havia 

conseguido alcançar o que queriam. Para os alunos, o figurino da personagem de Jasão 

havia ficado com certo aspecto feminino e a proposta, desde o começo, não era essa. 

Algumas mudanças foram feitas, todavia, não atingiram o objetivo de deixar esse 

figurino com carácter mais masculino.   
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                                                                                 Figura 5: Figurino de Jasão  

 Com o intuito de deixar o figurino de Medeia com certo ar fantástico, visto que 

essa personagem, além de feiticeira, foge em carro de fogo puxado por dragões alados, 

foi construído, em volta da gola do seu vestido, um ornato com plástico amarelo, 

fugindo do padrão sério que a cor preta do vestido possuía.  

 

          

                                                          Figura 6: Figurino de Medeia com detalhe amarelo 
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Tanto o figurino de Medeia quanto o de Jasão foram construído com intuito de 

ajudar a expor alguns aspectos físicos e psicológicos dessas personagens, 

compreendendo-os e interpretando-os a partir das possíveis características presentes no 

texto, utilizando para isso materiais recicláveis que pudessem contribuir para que essas 

criações fossem realizadas. 

 

                                            Figura 7: Alunos e manequins expostos com figurinos de Medeia e Jasão 

Durante a oficina, os alunos desenvolveram conhecimentos do texto utilizado para 

o referente trabalho e criaram os figurinos a partir da sua compreensão.  Essas ideias 

estavam constantemente mescladas, pois os participantes tanto compreenderam o texto 

teatral quanto praticaram a partir da sua leitura.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante a oficina de criação de figurinos com produtos recicláveis, realizada na 

Universidade Federal de Sergipe, os futuros professores realizaram figurinos a partir da 

leitura do texto Medeia, de Eurípedes.  Foram realizados figurinos de acordo com o que 

eles entendiam como necessário para que aspecto físico e psicológico das personagens 

Medeia e Jasão fossem retratados de modo que o que foi lido pudesse estar, de certa 

forma, revelados com a maneira de vestir de cada uma delas. Foi a partir desse texto 

teatral que os alunos criaram os figurinos das principais personagens e a contribuição do 

referido texto foi de fundamental importância, pois foi através da sua compreensão que 

os alunos viram a possibilidades realizá-los.  

 Ao longo da oficina, que teve duração de vinte horas, foram discutidos, antes da 

realização dos próprios figurinos, de que modo os alunos poderiam construí-los para 

que as identidades das personagens pudessem estar de acordo com a leitura do texto. 

Não foi, necessariamente, requerido que os alunos investigassem ou estudassem a moda 

relativa à época em que o texto foi escrito. A intenção esteve mais ligada à tentativas de 

apresentar nos figurinos ideias das características físicas e psicológicas das personagens, 

compreendidas e interpretadas pelos alunos a partir da leitura do texto. 

 Os materiais recicláveis utilizados para as criações foram levados pelos próprios 

alunos. Alguns foram doados por outras pessoas que, com o intuito ajudar, contribuíram 

com algumas doações. Também foram recolhidos alguns sacos de lixo pretos no próprio 

campus da universidade. Os alunos da oficina pediram sacos que estivessem furados, 

rasgados ou simplesmente sem condições de uso para o recolhimento do lixo, pois que 

danificados, alguns não poderiam ser utilizados para esse fim. Outros sacos foram 

comprados por um aluno, porém, ele foi imediatamente alertado que isso era 

desnecessário, pois a oficina tinha a intenção de construir figurinos com materiais 

recicláveis já usados e não provocar o consumo quando esse poderia ser poupado. 

Sendo assim, os alunos utilizaram dois dos sacos comprados, visto que a compra já 

havia sido feita, e os outros que foram apanhados nas ruas e em suas casas. Com isso, 

ao longo da construção do figurino de Medeia, algumas partes do vestido ficaram mais 

opacas e outras mais brilhantes, pois os sacos eram diferentes.  
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 Para a realização do figurino de Jasão, os alunos utilizaram somente materiais 

doados , apanhados em locais inapropriados e trazidos de suas casas. Para a construção 

do gibão dessa personagem, foi doada por uma aluna que participou da oficina apenas 

por dois dias, uma espécie de túnica realizada com material reciclável. Os alunos 

fizeram ajustes, mudaram algumas partes e acrescentaram outros materiais recicláveis a 

fim de deixá-la com características mais apropriadas para Jasão. Com isso esses futuros 

professores puderam perceber na prática que, com criatividade, conseguiram dar outro 

formato a um material já utilizado, intenção propriamente da oficina.  

     Também através desse meio de criatividade e experimentação foi possível 

perceber que os alunos foram desenvolvendo suas habilidades a partir da percepção. 

Algumas vezes construíram partes dos figurinos e logo depois percebiam que não 

estavam de acordo com as características das personagens estudadas. Sendo assim, 

discutiam sobre o assunto e retornavam ao livro a fim de compreender melhor o que 

cada uma delas poderia, a partir de suas interpretações, ter ou não ter em suas vestes.  

 Os alunos participaram de forma efetiva durante toda oficina e puderam observar 

que, através de criação de figurino a partir da leitura do texto, o ensino de teatro, 

possivelmente seja realizável, pois durante esse trabalho, além da junção entre um texto 

de Eurípedes e construções dos trajes das personagens Medeia e Jasão, foram discutidas 

ideias de como outros textos teatrais poderiam ser lidos para que, a partir da sua 

compreensão, também pudessem ser construídos figurinos, caracterizando as 

personagens presentes em cada um deles.  

Apesar da maioria dos participantes da oficina ser de alunos do curso de teatro 

licenciatura na própria universidade onde foi realizada a oficina, alguns deles não 

conheciam determinados textos e autores. Alguns conheciam obras teatrais apenas 

superficialmente. Foi através dessa realidade que puderam perceber que lendo textos de 

peças para a criação de figurinos com produtos recicláveis, poderiam conhecê-las e 

compreendê-las, explorando e unindo assim, leitura e habilidades práticas.  

É possível que sem a realização dos figurinos, os indivíduos compreendam textos 

teatrais, datas em que foram escritos e a indumentária das épocas, porém com a proposta 

de realizar figurinos a partir das leituras de textos, além de compreender esses fatos, o 

aluno pode desenvolver sua capacidade de criação ao realizar os figurinos.  Além disso, 

pode ser levado em consideração que utilizando de produtos recicláveis para esse fim, o 

aluno também pode perceber outros valores em materiais que, antes, poderiam ser vistos 

como inúteis.   
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Durante a oficina, foram surgindo mais questionamentos de como textos 

relacionados ao teatro poderiam contribuir para a criação de figurinos com produtos 

recicláveis, por exemplo, um grupo de alunos poderia fazer a leitura de um texto e 

depois assistir um espetáculo referente ao próprio texto lido, em seguida, criar um 

figurino a partir de materiais recicláveis de acordo com o que leu e pode ser visto no 

espetáculo. Ideias de trabalhos escolares e seminários abordando temas relacionados ao 

teatro e à indumentária da época também foram discutidas pelos alunos. Assim como a 

leitura de textos teatrais, livros sobre teatro e indumentária poderiam ser estudados a fim 

realizar figurinos com a intenção de abordar esses aspectos. Cada aluno ou grupo de 

aluno, por exemplo, ficaria responsável por estudar uma época, como era o teatro e a 

indumentária que as pessoas usavam. Após a compreensão, eles criariam figurinos com 

produtos recicláveis que pudessem ser perceptíveis esses fatos.  

Os alunos, ao longo da oficina discutiram sobre as diversas possibilidades que um 

mesmo material reciclável poderia ter. Tanto para construir figurinos a partir de leituras 

teatrais quanto para livros e assuntos relacionados à história do teatro. Ideias também de 

cenários foram dadas por alguns alunos, porém não entraram a fundo nesse âmbito 

devido à proposta da oficina estar mais focada para a criação de figurinos. No entanto, 

os alunos participaram não apenas criando figurinos com produtos recicláveis, mas 

também contribuíram de maneira precisa sobre ideias de possíveis construções, 

desenvolvendo assim ideias de futuras criações.   

Os alunos também especularam a possibilidade de realizar, quando estiverem em 

aula com seus futuros alunos, criação de figurinos recicláveis a partir de histórias 

criadas por eles mesmos. Eles fariam uma história, criariam personagens e a partir disso, 

construiriam figurinos de acordo com a história que foi escrita, fazendo desse trabalho 

mais uma estratégia onde textos pudessem ser pensados como forma de contribuição 

para criação de figurinos com materiais recicláveis.  

Durante esse trabalho, os alunos, como futuros professores de teatro, realizaram 

atividades onde puderam desenvolver atividades voltadas à compreensão de texto teatral 

e práticas a partir do seu entendimento, dialogando com o grupo e praticando em 

conjunto construções de figurinos a partir de produtos recicláveis, fazendo desses 

materiais não somente úteis como também capazes de auxiliar de forma precisa no 

processo educacional e criativo, relacionando-os e adquirindo assim, conhecimentos 

mútuos.   
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Através dessa oficina, os integrantes puderam ter experiência e também ver 

alternativas de realizar com seus futuros alunos trabalhos similares, onde a leitura de 

textos teatrais possa ser pensada como algo a auxiliar na criação de figurinos com 

materiais recicláveis, fazendo dessa alternativa uma possibilidade de mesclar leitura 

com atividades práticas.  
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Anexo 01: Foto representativa do início da construção do figurino de Medeia 
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Anexo 02: Foto representativa do figurino de Medeia 
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Anexo 03: Foto representativa de um trabalhador que forneceu um dos sacos para a 

construção do figurino de Medeia 
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Anexo 04: Foto ilustrativa dos figurinos de Medeia e Jasão 
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Anexo 05: Foto ilustrativa dos participantes da oficina após a construção dos 

figurinos de Medeia e Jasão 

 

 

 




