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Resumo: O ponto fundamental da apresentação é de facto 

suportar a ideia de que estamos a descobrir, pela primeira 

vez em Portugal, um ofício fundamental para a criação de 

uma obra cinematográfica. Este ofício traz consigo inovações 

e tradições entrelaçadas tanto com o cinema quanto com a 

moda e a alfaiataria: expressões artísticas estas que ficam 

a expressar-se através do ofício do figurino: formas de arte 

que através do estudo aplicado transformam-se em técnicas. 

Quando falamos de técnica, não podemos esquecer também 

que, ao longo da história do cinema, a figura feminina, se por 

um lado, era quase totalmente afastada do lado artístico, so-

bretudo nos primórdios da sétima arte e exceto raros casos 

de realizadoras mulheres portuguesas, por outro as mesmas 

tinham mão aberta nos aspetos mais técnicos da criação 

artística: estou a pensar por exemplo no departamento da 

montagem e da coloração das películas do cinema mudo. 

Departamentos definidos como técnicos sempre tiveram 

muitas vezes, uma maioria quase absoluta de mulheres. Não 

choca, portanto, o facto de o departamento do figurino em 

Portugal ter uma maioria quase absoluta de mulheres.
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Introdução à teoria

A posição da mulher na indústria cinematográfica é uma questão que sem-
pre interessou áreas de estudos feministas, mais cativadas, talvez, com os 
processos de masculinidade que relegaram a própria mulher a um papel 
secundário. Quer se fale da mulher cineasta atrás da câmara2 como tam-
bém da representação da mesma à frente da câmara, as questões principais 
rondam em torno da escassez de realizadoras conceituadas, por um lado, 
e da conceção de representação da mulher como mero objeto no universo 
masculino, por outra.

No Cinema Português, existe uma história não contada acerca das mulhe-
res e de um departamento, nesta grande fábrica, onde elas prevalecem, 
sem sombra de dúvida, desde os primórdios da sétima arte. Com este artigo 
pretende-se responder a algumas questões relacionadas com o departamen-
to do figurino onde as mulheres sempre trabalharam em prevalência: é uma 
história paralela à grande história dos cineastas pois até hoje não lhe foi 
atribuída a devida importância. Ao invés, trata-se de uma história particu-
larmente interessante, feita de grandes profissionais que, paralelamente à 
realização, à cenografia, ao som e à imagem, cria a parte visual de um filme, 
mais ligada ao corpo do ator, ligação entre a narração no ecrã e a personifi-
cação do espectador nas personagens. Através de entrevistas a figurinistas 
de cinema que trabalham ou trabalharam em Portugal, visamos abrir as 
portas de um ofício que em Portugal é protagonizado por mulheres e ao 
qual, ainda hoje, as próprias figurinistas reconhecem o estatuto secundário 
de “coisa de mulher”. 

A ideia3 foi preencher o vazio que se verifica ao nível informativo, académico 
e artístico em relação ao figurino de cinema em Portugal. Para conseguir 
criar algum interesse foi necessário estabelecer alguma bibliografia, seguin-

2.  Cineastas portuguesas. 1874-1956, coordenado por Ilda Castro, acaba por ser um livro de referência 
no que se refere ao cinema português feito por mulheres. 
3.  Em abril de 2017, em colaboração com a colega doutoranda Nivea Faria de Souza, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, empreendemos a iniciativa de entrevistar profissionais do departamento 
de figurino no cinema português. Conseguimos falar com cerca de 15, entre figurinistas e assistentes, 
e os resultados serão reunidos em breve numa publicação.
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do um pouco o caminho que colegas investigadores italianos e brasileiros 
foram traçando já a partir dos meados do século passado4. É um facto que 
fora de Portugal exista muita bibliografia sobre o assunto e ao estudá-la e 
analisá-la para uma eventual comparação, tomamos a decisão de que o pri-
meiro passo seria conhecer as figurinistas portuguesas de perto. 

Mas como podemos entender o motivo pelo qual este e outros ofícios femi-
ninos inerentes ao cinema foram esquecidos e nunca tiveram o seu justo 
reconhecimento? A este propósito, podemos fazer uma simples ligação entre 
o figurino, departamento feminino e a moda. A ideia de um departamento 
feito só de mulheres, na verdade, começa por ser uma questão ligada à moda 
mas acaba por criar uma prisão da qual ainda hoje parece difícil sair. Se 
pensarmos que no resto dos departamentos a maioria dos chefes de setor 
são homens, logo destacamos anomalias e incompreensões. 

Entre as primeiras anomalias, em Portugal parece residir uma estranha e 
absurda ideia de que qualquer pessoa pode fazer o “guarda-roupa” de um 
filme e a única característica pedida, de que muitas colegas falaram, é a de 
saber “fazer milagres”5. Portanto, para trabalhar no “guarda-roupa” de um 
filme, seria necessária uma mulher que tivesse dentro de si o espírito de 
sacrifício absoluto para conseguir materializar os grandes sonhos do reali-
zador com os poucos meios que a produção lhe pusesse à disposição. O que 
soa muito como uma espécie de “economia doméstica” que, de acordo com 
princípios arcaicos e em parte machistas, a maior parte das mulheres foram 
educadas a saber fazer. 

Georg Simmel (1998) e Giuliana Bruno (2002) estão de acordo em afirmar 
que a moda sempre foi um assunto mais ligado ao mundo das mulheres. 

4.  Em Itália, o primeiro volume dedicado ao vestuário de cinema é de meados dos anos 1930, tendo sido 
publicado pela mão do historiador e critico de cinema Mario Verdone. No Brasil, assistimos com algu-
ma constância à publicação de textos, ensaios e volumes dedicados ao figurino no cinema. Nos últimos 
anos, os estudos académicos têm abrangido também outros departamentos artísticos definidos como 
“menores”, como os cabelos e a maquilhagem. 
5.  As figurinistas entrevistadas falaram muito acerca da desigualdade entre os orçamentos recebidos 
e os resultados pedidos. Resumiam sempre o esforço criativo com o termo “milagre”.
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Para Simmel6 o interesse pela moda tem que ver com razões profundas de 
realização pessoal e profissional:

Parece que por cada ordem de pessoas, aliás por cada individuo, existe 
um determinado relacionamento quantitativo entre o impulso à indivi-
dualização e o de confundir-se na coletividade. Consequentemente, se 
o conseguimento da meta por parte de um impulso está inibido em um 
determinado sector da vida, este irá à procura d’outro onde alcançar a 
dimensão de que necessita. Factos históricos também nos aproximam 
ao conceito da moda como daquela válvula através da qual a necessi-
dade que as mulheres têm de uma certa quantidade de distinção e de 
relevância pessoal encontra um desabafo quando a sua satisfação está 
maioritariamente negada em outros sectores. (SIMMEL, 1998: 40-41)

Georg Simmel acaba por não desenvolver este enunciado e encaixa a Moda 
numa perspetiva de compensação devida a ausência de outros fatores. 

A partir de Simmel, Roland Barthes (2009) conseguiu chegar mais além 
afirmando que para as mulheres a moda sempre foi um assunto cultural de 
demarcação das funções sócio-sexuais. Nesse sentido resulta importante 
o aprofundamento da história material dos estilos e de conceitos mais li-
gados à história da arte. Se olharmos para o figurino no cinema a partir do 
ponto de vista do elemento Moda, como uma suma de estilos e tendências 
de dentro para fora do ecrã, como um conjunto de ideias entre o cenário e a 
personagem vestida, compreendemos logo o quanto ficam distantes aquelas 
análises separadas e um pouco estanques da presença da roupa no filme 
como simples confirmação de estados psicofísicos ou como fundamentação 
das ações indicadas no enredo.

A partir daí, Bruno adere à questão e valoriza a moda como o instrumento 
usado pelas mulheres para se conhecerem a si próprias, uma espécie de 
uma ferramenta útil, por um lado, para se apresentarem aos outros de uma 

6.  O texto desta referência teve três versões: a primeira saiu em 1895, a segunda é de 1904 e a última 
e definitiva é de 1911. É interessante aqui notar que em 1895 faz a sua primeira aparição o cinema dos 
irmãos Lumière. Moda e cinema aparecem pois como duas faces da mesma moeda: a modernidade. 
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forma personalizada e, por outro, para começar uma exploração da sua pró-
pria interioridade.

De alguma forma, Bruno afirma e sublinha a relação intrínseca entre a 
moda e o cinema em termos de “fazer” e em termos de superfície/superfi-
cial, tendo em conta a profunda importância das aparências, seja na moda, 
seja no cinema, ambos elementos da Cultura Visual. 

Moving beyond the level of film costume to explore further the inter-

action between fashion and cinema, it is significant to note the Latin 

root of fashion – factio – refers to the act of making. The intersection 

of film – “making” with this other form of making informs the concept 

of the “fashioning” of space, as well as the psychogeographic routes 

that are built and traversed in the construction of site-seeing. (BRUNO, 

2002: 158)

Juntando este particular ponto de vista de Bruno, podemos começar a 
entender o interesse das mulheres para a moda não tanto como uma com-
pensação, mas sim como um valor adjunto, espelho de uma curiosidade 
diferente, sobretudo se comparada com a masculina: mais ligada ao cor-
po, a um conhecimento de si sempre em movimento. Se a moda começou 
por ser o espelho da vida moderna, é fácil entender a profunda vontade de 
movimento, de desenvolvimento e de novas visualidades que as mulheres 
procuravam e procuram nela.

Não é por acaso que, em 1904, nos primórdios do cinema, Simmel compara 
a moda à moldura de um quadro, afirma que é a moda que doa caráter à 
obra de arte e que fixa o espaço à volta. Trata-se de uma afirmação anteci-
padora dos tempos e tendencialmente cinematográfica da moda que, como 
elemento da modernidade e tal como o próprio cinema, vive do poder da for-
ma em movimento, “enquadra e mapeia as aparências do corpo, redefinindo 
sensibilidade e fronteiras energéticas” (BRUNO, 2002: 157)

Seja na moda seja no cinema, existiram duas atividades paralelas que têm a 
ver, por um lado, com as mulheres e os papéis delas na sociedade e, por ou-
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tro, com a parte mais técnica destes ofícios artísticos. Estas atividades são 
documentadas por fotografias panorâmicas de ateliers das casas de moda 
onde as mulheres trabalhavam sentadas atrás das máquinas de costura. 
Imagens estas exatamente conformes aos primeiros documentos visuais de 
mulheres a trabalhar nos departamentos de montagem e de coloração das 
indústrias cinematográficas. 

É o tal fazer que vem do latim “factio” e que se junta, por um lado, à palavra 
“fashion” e, por outro, nos acompanha até a fashionização do espaço no âm-
bito cinematográfico.

É uma premissa importante para poder ir à descoberta das figurinistas, das 
vidas delas, do ofício e desse papel na sociedade atual. Auxilia, e muito, o 
bom desenvolvimento de uma nova e inovadora conceção do figurino no ci-
nema português. É urgente entender o motivo pelo qual o figurino nunca foi 
investigado; porque ainda hoje se fala em “trapos”, “roupagens” ou “conjun-
tos”, deixando de lado a única palavra adequada ao assunto e, por último, 
as motivações que remaram contra a criação de estudos adequados ou, ao 
menos, de uma breve historiografia. Em português, a palavra adequada é 
claramente “figurino”. 

Breve esboço de uma primeira historiografia e fixação de termos

A primeira dificuldade que nos surge é a própria denominação da profis-
são que em Portugal parece ter passado por várias fases controversas. No 
mundo académico, quando os investigadores falam acerca da roupa num 
filme, costumam chamar o objeto de estudo como “vestuário”, sendo que 
este termo está completamente ausente do vocabulário no ambiente técnico 
onde a roupa e o ofício a esta ligado chama-se “guarda-roupa” ou “figurinos”. 
Não é pouco comum não saber bem qual é a diferença entre estes termos, 
pois os dois, guarda-roupa e figurinos, são usados indistintamente ora nos 
genéricos dos filmes, ora na própria denominação do departamento em si. 
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De acordo com as entrevistas executadas, tivemos que enfrentar vários pon-
tos de vista sobre o assunto, todos extremamente válidos e que podem de 
facto resolver um dos primeiros dilemas em torno da profissão.

Acontecimentos passados, desde o cinema mudo até ao Novo cinema, apon-
tam para uma quase total ausência da figura do figurinista em rodagens de 
filmes portugueses: acontecimentos que rodam em torno de profissionais 
que, ligados a este ou àquele armazém de aluguer de roupa, assumiam o 
papel de figurinista do filme, muitas vezes sem pôr os pés no plateau. 

É o caso, por exemplo, do reconhecido Alberto Anahory, estilista e figurinis-
ta de teatro que, ao longo dos anos 1930 e 1940, criou muitos dos figurinos 
que foram aparecendo nos filmes daquela época. Erroneamente, podia-se 
pensar que Alberto Anahory tivesse feito algum trabalho de plateau mas, 
justamente através das entrevistas, o que se constata é que ele era dono do 
homónimo armazém de aluguer de adereços para cinema e teatro e que, sob 
pedido dos realizadores, podia, eventualmente, confecionar figurinos para 
filmes. Trata-se este de um trabalho que podemos tranquilamente definir 
como de “estilista/figurinista”, sendo que o próprio departamento em si era 
inexistente.

O mesmo sucede com a figura de Paiva, que aparece no genérico do filme As 
pupilas do Senhor Reitor (1935, Leitão de Barros) como guarda-roupa sendo 
que os figurinos são assinados por Helena Roque Gameiro. Paiva também 
era dono de um armazém de aluguer que aparece em alguns créditos de 
“guarda-roupa”. 

Não podemos ainda dizer com absoluta certeza qual foi a função da pinto-
ra aguarelista Helena Roque Gameiro, mulher do realizador José Leitão de 
Barros, que, de acordo com os genéricos, poderia ter exercido a função de 
figurinista nos filmes As pupilas do Senhor Reitor (1935) e Bocage (1936, tam-
bém de Leitão de Barros). 
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Foi também esse ano (1935) em que se estreou a película As Pupilas do 

Senhor Reitor, de Leitão de Barros para o qual Helena elaborou os fi-

gurinos que a casa Paiva executou e o mobiliário que os Móveis Olaio 

construíram. No ano seguinte encarregou-se também do guarda-roupa 

do filme Bocage. De resto, sempre acompanhou de perto os trabalhos do 

marido. (Sandra Leandro cit. in RODRIGUES, 2016: 19)

E é exatamente a partir desta interpretação que conseguimos fazer a ligação 
entre o ofício do figurinista e a denominação em Portugal do departamen-
to como guarda-roupa. Nas rodagens, quem ficava com a responsabilidade 
dos figurinos (vestir, despir, raccords, guardar, transportar, etc..) era um 
componente da equipa técnica que também exercia outras funções, mui-
tas vezes assistentes de realização ou de produção. De facto, quem cuidava 
da roupa em rodagem não era um departamento designado especificamen-
te para o processo (desde a criação até às filmagens), mas uma pessoa ou 
mais que simplesmente tinham a responsabilidade de guardar a roupa. Daí 
vem a palavra “guarda-roupa” como denominação do departamento na sua 
totalidade. 

Nisso encontramos imensas diferenças com o Brasil, por exemplo, onde o 
dito departamento mantém o seu nome em “Equipa de Figurinos”, vindo 
isso diretamente do nome da pessoa que assume a criação da roupa do fil-
me, ou seja, o figurinista. 

Se até há pouco tempo atrás, estas duas denominações “Guarda-roupa” e 
“Figurinos” podiam estar nos genéricos sem nenhuma distinção de signifi-
cado, hoje, à luz das entrevistas feitas, podemos e devemos afirmar que a 
palavra certa para o genérico de um filme é “Figurinos”, seguida do nome 
da profissional. 

A maioria das figurinistas entrevistadas concordam com este percurso con-
ceitual mais contemporâneo e aceitam que a denominação mais correta 
para o ofício seja “Figurinos”. Porém, houve algumas resistências devidas ao 
hábito de aparecer no genérico simplesmente como “Guarda-roupa”, sobre-
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tudo por parte das profissionais que conseguem fazer uma distinção entre 
quem faz figurinos e quem faz guarda-roupa. 

Isabel Branco, diretora de arte desde os anos 1980, afirma:  

Talvez o figurino esteja mais ligado aos desenhos enquanto o guarda-

-roupa é a conceção total dos alugueres e das construções misturadas. 

Hoje em dia eu sou chamada Figurinista apesar que depois no genérico 

do filme vem sempre “Guarda-roupa Isabel Branco”. Acho que a palavra 

certa seria Figurinista, pois guarda-roupista não existe. Ou Figurinista 

ou Guarda-roupa. Em geral existe sempre uma grande confusão porque 

a terminologia portuguesa não está escrita. (Isabel Branco cit. in CUCI-

NOTTA & FARIA DE SOUZA, 2017)

Teresa Campos, figurinista desde os anos 1980, também tem a dizer que:

A palavra guarda-roupa tem a ver com o pouco valor dado ao figurino 

nos filmes. Antigamente, as pessoas chamavam guarda-roupa como 

podiam chamar roupeiro. Guarda-roupa é o armário. E, como era um 

departamento de mulheres e roupa, as pessoas passaram a chamar-lhe 

guarda-roupa, porque era onde se guardava a roupa. Quando entrámos 

para o cinema, eu, a Maria Gonzaga e outras colegas devíamos ter logo 

lutado pela palavra figurino. Mas, como nós próprias não nos valori-

závamos muito e ninguém nos valorizava, continuámos com a palavra 

Guarda-roupa. Hoje em dia, lutamos porque não fazemos guarda-roupa. 

Eu faço figuras. Eu faço um figurino das minhas figuras. Guarda-roupa 

tinha a ver com a falta de prática e a maneira como nos viam. “Toma lá a 

roupa!” Isso devia acabar! (Teresa Campos cit. in CUCINOTTA & FARIA 

DE SOUZA, 2017)

Referir a profissão de figurinista simplesmente pelo termo “guarda-roupa” 
é, de facto, uma desvalorização do próprio trabalho: em nenhum outro 
país ninguém se atreveria a chamar um Costume Designer ou um Costume 
Department como Wardrobe. 
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Na verdade, de acordo com as entrevistas, pode-se perceber que a confu-
são também vem de um conceito de equipa de guarda-roupa extremamente 
reduzido: os dois sectores, figurinos e guarda-roupa, conseguem fundir-se 
num só pela ausência numérica de profissionais dedicados ao ofício duran-
te as filmagens. Arrisco dizer que, se na língua inglesa a distinção entre 
Costume Department e Wardrobe está bem delineada pelas funções dos 
profissionais, também bem distintas e separadas, em Portugal pode-se ter 
criado esta confusão terminológica, não tirando o facto de ter rebaixado um 
ofício artístico a mero trabalho técnico. 

A questão da denominação é, de facto, um passo muito importante para o re-
conhecimento profissional e artístico das mulheres que em Portugal foram 
capazes de criar um ofício que, até hoje, é em prevalência feminino.

O departamento começa por ter uma figurinista que é a chefe de setor e é 
quem fala diretamente com o realizador sobre as decisões a tomar: algumas 
desenham os figurinos, outras usam retalhes de jornais, livros e revistas e 
criam as personagens baseando-se nas citações artísticas e literárias7. Logo 
a seguir à figurinista, existe a chefe de guarda-roupa que, além de ser o 
braço direito da figurinista e sua assistente, toma conta cuidadosamente da 
montagem e desmontagem das bases onde fisicamente estão os fatos, cria 
o livro dos raccords e acompanha no dia-a-dia o andamento das filmagens. 
Quem auxilia o trabalho da chefe de guarda-roupa é a assistente de plateau, 
figura-chave nas filmagens, a qual precisa conhecer as várias hierarquias 
com os outros departamentos, precisa estar sempre presente no set e olhar 
minuciosamente para o ecrã onde se passa a ação para detetar se algum 
erro está a ocorrer.

Neste percurso essencial de ajustes na terminologia portuguesa de Portugal, 
foi surgindo outra questão entre os departamentos artísticos: no âmbito dos 
cenários8, departamento estreitamente ligado com o dos figurinos mas inde-

7.  Os materiais (cadernos de referências históricas, fotografias de rodagens, apontamentos de rac-
cords...) que fomos descobrindo são ricos em detalhes e são válidos documentos históricos que com-
provam os processos criativos que as figurinistas seguem quando colaboram num filme.  
8.   Cenários é o termo usado no teatro para denominar o profissional que constrói as ambientações 
exteriores e interiores. Achamos que esta seja a denominação certa também no âmbito do cinema. 
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pendente em termos de salários, formação de equipa e escolhas estilísticas, 
um profissional que trabalha como chefe de setor é chamado Diretor de 
Arte. Esta denominação não criaria escândalo se os outros departamentos 
artísticos também tivessem a merecida terminologia: ou seja, é extrema-
mente desrespeitoso chamar um decorador como Diretor de Arte e, em 
contrapartida, chamar uma figurinista apenas como Guarda-roupa. 

O Brasil vem outra vez em nosso socorro: um Diretor de Arte, na língua 
portuguesa de além-mar, é o profissional que, juntando os dois ofícios, fi-
gurinos e cenários, consegue gerir duas equipas, dois orçamentos, dois 
conceitos visuais, tendo em conta não dar prioridade nem a um nem a outro. 

À interrogação “Como é o processo criativo com o Diretor de Arte?”, por 
exemplo, a figurinista Teresa Campos responde: “O que vocês chamam 
Diretor de Arte? O decorador? Não sei porque lhe chamam assim: um deco-
rador é tanto diretor de arte quanto eu. Todos os que fazem arte são diretores 
de arte!” (Teresa Campos cit. in CUCINOTTA & FARIA DE SOUZA, 2017) 

Esta resposta põe em campo muitas outras perplexidades que levantam as-
sim visões mais alargadas em relação aos departamentos artísticos, mas 
técnicos também, de um filme.

Tendo em vista a atividade do artista, os mecanismos de produção artística 
destes dois departamentos são campos inexplorados no que concerne ao ci-
nema português: não só não houve nunca um acompanhamento teórico dos 
processos do nascimento dos objetos artísticos, como também nunca houve 
nenhuma aproximação crítica aos criadores.

Como primeira etapa fundamental, sugerimos aqui para apontar para os 
figurinistas, mas também os decoradores, de cinema como os autores ma-
teriais de um filme, sujeitos que conseguem materializar as ideias que estão 
fixadas num argumento cinematográfico. 
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De acordo com os conceitos da crítica genética9 a obra de arte “é o resulta-
do de um trabalho que se carateriza por transformação progressiva, que 
exige, por parte do artista, investimento de tempo, dedicação e disciplina” 
(SALLES, 2000: 1). A abordagem da crítica genética às artes visuais foca-se 
na análise dos processos criativos através de documentos deixados pelos ar-
tistas (rascunhos, esboços, anotações e desenhos) que são a materialização 
de uma possível morfologia da criação.

Através de uma abordagem deste tipo, todas as perspetivas abertas são 
sustentadas por esses documentos e os próprios abrem as portas a novos 
conceitos desafiantes como o de Estética do inacabado e de um pensamento 
em movimento estruturado pelo tempo.

Conclusões

O cinema feito em Portugal possui, à partida, um estatuto de cinema de 
autor que abre as portas a inúmeras investigações e a várias análises dos 
elementos postos dentro do enquadramento. Chegando a esta paragem do 
trajeto que é o figurino no cinema português, não consigo ignorar a necessi-
dade da criação da sua história em primeiro lugar: à semelhança de outras 
cinematografias, a história oral do departamento do figurino apresenta-se 
como uma etapa fundamental para análises posteriores assim como teori-
zações e afirmações inovadoras. No livro Viagem ao cinema através do seu 
vestuário (2018) clarifiquei a minha tentativa de estudar o vestuário no cine-
ma português por blocos temáticos, tendo como objeto de estudo o género 
da etnoficção. Desta forma assegurei uma ligação da teoria às práticas entre 
o documentário e a ficção. 

A forma autoral de trabalhar o cinema português faz com que as próprias 
práticas (além do figurino, podemos incluir som, luz, escrita e cenários, entre 
outras) tenham uma tendência autoral também, feita de pequenas citações, 
de narrativas paralelas, de encastres visuais que, no caso aqui posto em 
análise, o do vestuário, são executadas através do trabalho do figurinista. 

9.   O início dos estudos sobre crítica genética aconteceu em França, em 1968, por iniciativa de Louis 
Hay e Almuth Grésillon. Em 1985, a Crítica Genética é introduzida no Brasil por Philippe Willemart. 
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Os meus estudos sobre texturas e figurinos, e este ensaio em particular, não 
querem ser só uma abordam à discussão da visibilidade até agora negada ao 
ofício do figurinista. Em Portugal, o debate acerca da posição das mulheres 
que trabalham nas indústrias artísticas está a chegar a um ponto determi-
nante: nas teorizações contemporâneas, o próprio conceito de “cineasta”10 
tenta aproximar a participação do figurinista à materialização do filme que 
é uma das partes imprescindíveis no trabalho visual cinematográfico. 

É a esta elaboração visual das figurinistas de Portugal que quero dedicar a 
minha investigação: das entrevistas, os desenhos e o próprio conceito con-
temporâneo de materialidades até a abordagem final que põe finalmente o 
vestuário ao centro do enquadramento numa experiência de amalgamar no 
interior do corpo revestido tudo o que é exterior. 

Ir á descoberta de uma temática que ainda não tem material analisado e 
aplicado ao cinema, possui um fascínio peculiar, como também a própria 
descoberta em si de que em Portugal é tudo por fazer.
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