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1. RESUMO 

Assim como a Moda, o figurino é uma área muito abrangente. Dentro dele 

existem divisões com diferentes características, por exemplo, figurino de novela e de 

teatro. Quando um figurino de novela tem características teatrais, trata-se de uma 

intertextualidade. 

Neste artigo serão esclarecidos, além dos termos citados, o conceito de 

tendência e uma interface entre tendência de moda e o figurino de “Meu Pedacinho 

de Chão”.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os figurinos de teatro, novela, publicidade ou cinema carregam especificidades 

e dentre elas, uma característica que o figurino de novela traz é estar aderido à 

realidade da época que a dramaturgia retrata, transmitindo para o espectador essa 

informação ao longo das cenas. Contudo, a novela Meu Pedacinho de Chão, da Rede 

Globo, de 2014 rompeu estas características e trouxe um figurino inovador, feito por 

uma artista plástica, com linguagem lúdica.  

O intuito deste artigo é cruzar dois grandes campos da área de moda: figurino 

de novela e tendência; e entender se existem pontos de contato entre eles. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é analisar como as tendências atuais 

influenciaram na criação do figurino da novela Meu Pedacinho de Chão. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o presente trabalho será feita uma revisão bibliográfica no que se refere a 

figurino, tendência de Moda, bem como sobre intertextualidade.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

1 FIGURINO 

O figurino é o conjunto de acessórios que o ator usa durante a apresentação, 

para ser entendido como personagem. Também é conhecido como segunda pele a 

que não pertence ao seu próprio corpo, mas faz com que o corpo do personagem 



 

exista. Ele serve, também, para marcar características personagem. Qualquer erro no 

figurino, pode destruir a composição inteira de uma cena ou da trama completa.  

O figurino de novela é caracterizado por transportar o telespectador a uma 

determinada época, local e classe social. Ele é composto, então, por peças de roupa 

da coleção atual de determinadas marcas quando a novela em questão é passada no 

presente ou pela reconstituição da indumentária comum de uma época. 

O figurino de teatro é mais livre para indicar a personalidade do personagem, 

seu estado de espirito, sua classe social e época, de uma maneira mais exagerada e 

lúdica, pois ele traduz um texto que deve ser entendido pelo espectador, porém não 

dispõe de tanto tempo para fazer essa ligação, já que o espetáculo dura minutos ou 

horas, pouco tempo se comparado a novela, que dura meses.  

 

2 TENDÊNCIAS 

 Tudo o que não é estático, se movimenta, tende a uma posição, que depende 

das forças que atuam sobre isso. Sendo assim, tendência pode ser entendida como 

uma pré-disposição. 

Dário Caldas ressalta que neste mesmo século aconteceu a Revolução 

Industrial, o que enriqueceu as potências europeias, que agora com o domínio da 

tecnologia de produção em larga escala, acumulava muito capital. 

Porém, produzir algo em alta escala que não fosse aceito pelos consumidores 

geraria prejuízos enormes. Então o homem, que segundo Dário Caldas tem uma 

enorme experiência com “marketing positivo” criou uma solução para isso, uma nova 

“ditadura da moda”, mas diferente da época da alta costura; surgiram então as 

tendências de moda. 

Com estudos precisos em diversas áreas do conhecimento e observação 

detalhada da sociedade, é possível perceber para onde e para o que as pessoas 

tendem a seguir. Assim, são feitas e vendidas as pesquisas de tendências, que são 

vendidas para as maiores empresas globais, pois sabendo para o que a tende, as 

empresas voltam suas produções para futuras necessidades, diminuindo o prejuízo. 

 

3 ANÁLISE DE “MEU PEDACINHO DE CHÃO” 

No caso analisado, temos que ao romper com a realidade dos figurinos de 

novela atual, Thanara Schönardie, figurinista de “Meu Pedacinho de Chão”, utilizou 

uma diferente linguagem, a intertextualidade, para chamar a atenção do público ao 



 

causar estranhamento; uma macrotendência extremamente atual, observada nos 

cinemas, nos livros, nos editoriais fotográficos, nas coleções de moda. 

Assim, não só o texto “figurino de novela” foi abordado, mas também outros, 

como a sustentabilidade (macrotendência abordada em diversas áreas atualmente), 

na utilização de materiais simples e recicláveis para a criação de uma composição 

majestosa, segundo Rosane Muniz, o figurino certamente fica mais rico quando o 

material é mais caro, porém é possível, com materiais simples, sugerir uma ideia rica 

e ilusória. “O fundamental é ter imaginação para poder criar” (MUNIZ, p.30); a 

literatura, ao incorporar o lúdico, típico de obras literárias, e muitas vezes, de figurino 

de teatro; a Moda, nos aspectos históricos dos figurinos de personagens, como por 

exemplo o de Maria Catarina, personagem de Juliana Paes, que faz referência ao 

século XVIII com suas perucas claras e enormes, seus decotes exagerados e com o 

excesso de aviamentos em suas vestimentas, características típicas do Rococó. 

É possível observar que, apesar de ser uma novela, Meu Pedacinho de Chão 

tem o figurino teatral, diferente da maioria das novelas brasileiras, pois seu figurino 

não utiliza apenas da reconstituição de figurinos da época em que a novela se 

passava, a fim de aproximar o telespectador de uma época ou classe social; mas de 

diferentes épocas e classes sociais que contagiam o telespectador e os prendem a 

história contada, fazendo com que este entenda a personalidade do personagem 

retratado através de seu figurino. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o atual momento da pesquisa, a autora acredita que não há interferência 

de tendências de moda na criação do figurino de “Meu Pedacinho de Chão”, porém, 

são observadas nele várias macrotendências atuais. Esse ponto será explorado até a 

conclusão do artigo científico. 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

Foram utilizadas como referência para esta pesquisa as obras: Observatório de 

Sinais, de Dário Caldas; Vestindo os Nus, de Rosane Muniz; Entre Tramas, Rendas e 

Fuxicos, de Arruda e Baltar. 

 

 


