
1 
 

ENTRE O TEATRO E O CINEMA: A INTERFACE DO FIGURINO NO 

UNIVERSO SHAKESPEREANO 

 

Profa. Dra. Elinês de Albuquerque V. e Oliveira (UFPB) 

 

Entre os muitos diálogos estabelecidos por meio da linguagem teatral, os signos 

representados através da aparência do ator são aqueles que se comunicam de forma mais 

imediata com o público. Considerados por alguns teóricos como o “cenário móvel” do 

teatro, o figurino, de forma combinada com o penteado e com a maquilagem, é um dos 

grandes responsáveis pela geração de significados na encenação de um espetáculo 

teatral. Presença constante na representação dramática desde as suas origens, além da 

função cênica que se encontra vinculada à ação, o figurino teatral permite também uma 

leitura da moda e do comportamento da sociedade de uma determinada época. 

Entendendo-se a importância do sistema sígnico do vestuário para a construção de 

sentido e também para as (re) significações do texto dramático shakespereano, este 

trabalho realizará uma leitura semiótica do figurino em duas adaptações 

cinematográficas: Shakespeare Apaixonado (1999) e A Tempestade (2010). A 

fundamentação teórica da análise será subsidiada por FISCHER-LICHTIE (1992), 

LAVER(1999) e HUTCHEON (2011). 

PALAVRAS-CHAVE: TEATRO SHAKESPEREANO. CINEMA. FIGURINO.  

 

Introdução: a moda na Inglaterra renascentista 

Durante o período do Renascimento inglês o teatro, a música, a dança e a moda 

faziam parte da gramática de alfabetização social de um cortesão. O dramaturgo William 

Shakespeare (1564-1616) foi contemporâneo de Elizabeth I (1533-1603), última líder 

inglesa da dinastia Tudor e que governou a Inglaterra durante quarenta e cinco anos. Além 

da inteligência e habilidade notórias para comandar um país dividido por questões 

político-religiosas, a rainha Elizabeth I também entrou para a história pela forma opulenta 

e extravagante de se vestir. Segundo Sarah Downing (2014), o guarda-roupa pessoal de 

Elizabeth I compreendia cerca de três mil vestidos ricamente bordados com pedras 

preciosas, além de uma infinidade de acessórios, incluindo leques e rufos.  

O vasto acervo de roupas de Elisabeth I formava um expoente da moda da época, 

ao mesmo tempo que refletia o momento histórico e econômico no qual se encontrava a 

nação inglesa, uma vez que a economia do país se encontrava em franca ascensão graças 

à produção de lã, matéria-prima da tecelagem que servia de base para suas divisas 

econômicas. Atendendo ao mercado interno e externo de então, a lã produzia capital para 
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os cofres do reino, sendo responsável também pela ascensão da indústria têxtil que se 

encontrava em demanda crescente. 

A importância econômica do setor do vestuário e, consequentemente, a sua 

representação estética através da moda, torna-se ainda mais visível na Inglaterra quando, 

em 23 de janeiro de 1570 Elizabeth I inaugura The Royal Exchange, um mercado onde as 

pessoas que trabalhavam com os artefatos da moda podiam comercializar seus produtos. 

Diante do contexto político, econômico e social brevemente apresentado, torna-se 

evidente a importância da moda para os contemporâneos do dramaturgo. É conhecido que 

Shakespeare foi um cronista do seu tempo, retratando através da linguagem teatral questões 

palpitantes de sua época tais como a política, o comportamento e questões ligadas ao 

gênero. Por esse motivo, a linguagem da moda enquanto elemento cênico foi incorporada 

em seus dramas, já que este era um dos assuntos mais discutidos de sua geração.  

Nesse ponto, cabe um esclarecimento: durante o texto, todas as vezes que nos 

referirmos à palavra moda estaremos mencionando às ligações semióticas entre o vestuário 

e a época elisabetana. No entanto, quando nos referirmos à palavra figurino estaremos nos 

referindo à roupa de cena, ou seja, à roupa ou adereço de vestuário descritos pelo 

dramaturgo numa determinada cena do texto teatral ou à roupa usada por um determinado 

personagem seja no teatro, seja no cinema.  

 

 O figurino no teatro shakespereano 

Shakespeare acreditava que “as roupas faziam o homem”. Dessa forma, utilizou 

o figurino de cena para, por exemplo, criticar os exageros da época com relação ao 

vestuário, que não eram poucos. Em uma passagem de O mercador de Veneza, o 

dramaturgo utiliza-se da voz da personagem Portia, para criticar os excessos da moda 

masculina, quando levada às últimas consequências. Referindo-se a Falconbridge, o 

jovem barão inglês, Portia é incisiva: “Como ele está vestido de forma esquisita! Eu acho 

que ele comprou seu doublet na Itália, seu rufo na França, sua boina na Alemanha e seu 

comportamento em qualquer parte” (SHAKESPEARE, 2011, p. 24).  Nessa fala de Portia, 

Shakespeare refere-se a dois ícones da moda elisabetana: o doublet e o rufo, elementos 

que serão que serão retomados em um momento posterior desse texto. 

Shakespeare também utilizou o figurino dos personagens para intensificar a ação 

da dramática, como é o caso da cor preta vestida por Hamlet. A cor escolhida para 
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caracterizar o príncipe da Dinamarca é o signo do seu luto, da sua tristeza e da sua 

melancolia, como se pode perceber no recorte abaixo: 

RAINHA:  Meu filho, deixa agora a cor noturna,  

         E deita olhos amigos sobre o Rei. 

HAMLET: Nem esta capa sombria, 

         Nem as vestes costumeiras de solene cor negra,  

                   Nem os tempestuosos suspiros arrancados do imo peito,  

                   Nem as torrentes fecundas que me descem dos olhos, 

                   Nem o semblante acabrunhado,   

        Nem todas as demais modalidades de mágoa  poderão  

         nunca,  

                    Em verdade,  definir-me.                               

(SHAKESPEARE, 2004, p. 154 – grifo nosso) 

 

 Em outras cenas, um adereço de vestuário, como o lenço bordado com pequenos 

morangos que Otelo presenteia Desdemona, transforma-se em um elemento visceral para 

o enredo trágico da peça. Shakespeare também vestiu personagens femininos de homens 

– pode-se citar como exemplo a própria personagem Portia de O mercador de Veneza. 

Ao realizar estes travestimentos cênicos, o dramaturgo colocou em prática a 

carnavalização preconizada pelo teórico russo Mikhail Bakhtin ao mesmo tempo que 

antecipou, em alguns séculos, os debates sobre gênero e identidade. 

 Diante do exposto até esse momento, percebe-se que o figurino de cena tem uma 

importância visceral no texto dramatúrgico shakespeareano. Levando-se esse fato em 

consideração, e também considerando o diálogo intersemiótico do figurino com a 

literatura, o teatro e o cinema este artigo pretende perscrutar alguns elementos da moda 

elisabetana verificando, mesmo de forma breve, como eles foram traduzidos para duas 

representações fílmicas, a saber: Shakespeare apaixonado (1999) e A tempestade (2010). 

As duas adaptações fílmicas tiveram seu figurino criado pela designer de moda Sandy 

Powell que ganhou, por duas vezes, o Oscar de melhor figurino pelo trabalho realizado 

nos respectivos filmes.  

Moda, teatro e cinema:  alinhavando diálogos  
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Em Shakespeare Apaixonado, a moda elisabetana tanto na modelagem como na 

escolha dos tecidos, bem como o figurino shakespeareano registrado nas falas do teatro 

do bardo, foram revisitados pela figurinista em seus mínimos detalhes. Anteriormente, 

afirmou-se que o rufo era um dos inúmeros componentes presentes no guarda-roupa da 

Rainha Elizabeth I.  Em Shakespeare Apaixonado, Powell evidenciou esse elemento na 

criação do figurino da personagem da Rainha Elizabeth I, representado pela atriz Judi 

Dentch e também no de Viola de Lesseps, a heroína do filme, papel vivido pela atriz 

Gwyneth Paltrow.  Já no segundo filme, A tempestade, Powell revisita a modelagem das 

roupas elisabetanas, no entanto dá uma nova significação a elas ao escolher os materiais 

utilizados para a sua confecção, diferentemente do que faz em Shakespeare apaixonado, 

como veremos mais adiante. 

Comecemos nossa análise com o rufo. O rufo era uma espécie de gola que foi 

crescendo com o tempo, podendo-se afirmar que este elemento do vestuário ganhou status 

de signo que representa legitimamente a moda da época elisabetana. Esta peça, quanto 

maior e mais ricamente trabalhada, demonstrava a importância de quem a usava. Usado 

tanto no traje masculino como no feminino, o rufo também representava a hierarquia e a 

nobreza da época. No estudo intitulado A roupa e a moda, Laver apresenta o rufo, usado 

no vestuário dos homens, como um signo representante de uma determinada esfera social. 

Diz ele: 

Não é necessário  dizer que o rufo era um sinal de privilégio 

aristocrático. É um exemplo extremo da tendência de as roupas 

masculinas mostrarem que aqueles que as usavam não precisavam 

trabalhar, ou mesmo realizar qualquer tarefa que exigisse esforço, e, à 

medida que o século avançava, os rufos foram ficando cada vez 

maiores, a tal ponto que é difícil imaginar como as pessoas conseguiam 

levar os alimentos à boca. (LAVER, 1999,91). 

Além do rufo, peça símbolo da época, outros elementos e materiais usados na 

confecção das peças que se encontravam em vigor na moda de então foram representados 

por Shakespeare em seu teatro como, por exemplo, o doublet, um gibão de corte 

característico confeccionado em tecido rico como o veludo e com ornamentos bordados 

em ouro. Enquanto o veludo imperava nas roupas masculinas, as personagens femininas 

teriam suas vestes confeccionadas em tafetá, seda ou cetim.  
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Na Inglaterra elisabetana a moda era tão ostensiva quanto exagerada. Os tecidos 

tendiam a sumir embaixo dos bordados feitos com pedras preciosas. Segundo Laver 

“algumas roupas reais possuíam tantas incrustações de diamantes, rubis e pérolas que o 

tecido ficava invisível” (LAVER,1999, p.86). Essa afirmação de Laver é confirmada 

através dos figurinos da personagem que representa a Rainha Elisabeth I, em Shakespeare 

Apaixonado. As mangas, geralmente fartas e bem trabalhadas era um símbolo da 

prosperidade mercantil, juntamente com os vestidos cravejados de pedras preciosas, 

alguns deles chegando a pesar vários quilos.  

Já nas roupas usadas por Viola de Lesseps, tem-se a própria encarnação do sistema 

de signos gerado pela moda elisabetana. Em Shakespeare Apaixonado, a opulência, o 

luxo e os detalhes do vestuário de Viola só podem ser comparados àqueles usados pela 

Rainha.  Na cena do baile, em que Viola de Lesseps aparece vestida em traje de gala, a 

visível riqueza do tecido e dos ornamentos não deixam dúvidas a respeito de sua condição 

social. Um detalhe que impressiona no modelo usado por Viola é a imponência do rufo, 

que se caracterizava na presença da gola alta e armada. O ar leve e etéreo do ornamento 

situa o verão em que a história discorre, além da beleza e juventude da protagonista. 

 Estabelecendo uma nova conexão semiótica, desta vez com a poesia, esta imagem 

de Viola vestida de dourado e arrematada com um rufo que lembra os raios do sol, nos 

leva a fazer uma analogia com o soneto XVIII de Shakespeare, quando o bardo pergunta: 

“A um dia de verão, como hei de comparar-te? ”  Já que graças à caracterização do 

figurino usado pela personagem no filme, esta parece ser a materialização da musa 

cantada por Shakespeare em seu soneto.  

Voltando ao filme Shakespeare Apaixonado, na mesma cena do baile que citamos 

no parágrafo anterior, Elizabeth I também aparece vestida em todo seu esplendor, 

apresentando um figurino rico em superposição de peças. O vestido, cravejado de 

pedraria, esconde totalmente o tecido, como ressaltou Laver.  As mangas opulentas eram 

o próprio signo da abastança inglesa em contraste com a simplicidade monástica do 

período anterior. Sobre o vestido, o símbolo da realeza: a capa com a imponente armação 

nas costas. A grandiosidade do conjunto era tanta, que era como se a pessoa que estivesse 

dentro daqueles trajes possuísse um poder divino, sobrenatural. Ideia que pode ser 

ratificada se lembrarmos que a rainha Elizabeth I tinha sua imagem associada à imagem 

do próprio Deus. 
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Atrelado ao figurino de cena, encontra-se o tema do penteado da personagem como 

elemento de comunicação e gerador de significados. Fischer-Lichte chama a atenção para 

a relação existente entre a cor do cabelo e a estereotipagem da personagem. Em se 

tratando principalmente da representação da mulher, ela aponta que, durante séculos da 

história europeia, o cabelo loiro era considerado um signo da inocência, enquanto o cabelo 

negro era considerado um indício que apontava para a crueldade em uma mulher. O 

cabelo vermelho, por sua vez, era considerado um signo do demônio e geralmente, as 

mulheres que possuíam cabelos dessa cor eram consideradas bruxas (cf. FISCHER-

LICHTE, 1992, p. 78) 

 No caso especifico de Shakespeare Apaixonado, percebe-se que há uma 

quebra dos estereótipos apresentados pela semioticista alemã com relação aos signos 

gerados a partir da cor do cabelo. Os cabelos loiros e longos de Viola, penteados de formas 

diferentes ao longo do filme, longe de denotarem a inocência sugerida pela cor, são a 

marca de sua personalidade forte e transgressora. Mas sem dúvida alguma o que mais 

chama a atenção nessa relação de inversão, é a cor do cabelo da Rainha, de um vermelho 

profundo. Se a cor vermelha era associada ao demônio e se a imagem da Rainha era 

associada à própria imagem de Deus, tem-se por analogia, uma situação de 

carnavalização, segundo a lógica bakhtiniana.  

 Em se tratando do vestuário masculino no filme Shakespeare Apaixonado, 

Lorde Wessex (futuro marido de Viola e interpretado pelo ator Colin Firth), é a própria 

representação da moda usada pelos homens no renascimento inglês. Representante fiel da 

classe aristocrática, ele aparece em todas as cenas usando o rufo, o que reforça ainda mais 

o caráter pernóstico do personagem. Contrastando com Wessex, o personagem de Will 

(Joseph Fiennes) não incorpora o rufo no seu vestuário por nenhum momento. Uma 

possível explicação para a ausência do rufo na indumentária de Will deve-se ao fato de o 

personagem não possuir origem nobre, muito ao contrário, sua trajetória na narrativa 

fílmica é a representação da carreira ainda marginal e pouco rentável. O lado transgressor 

de Will fica representado na forma em que ele usa as suas roupas. Mesmo estando em 

conformidade com os padrões da moda da época, no que diz respeito ao talhe da roupa, 

ao modelo e às tonalidades sempre escuras, Will recusa-se a aderir à rigidez característica 

de então. O gibão sempre aberto de modo informal é tanto o signo da transgressão como 

o da sensualidade, como pode ser visualizado na cena do baile em que ele encontra Viola. 
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 Ainda com relação ao vestuário masculino, um outro elemento característico 

do período era o doublet – o gibão acolchoado no peito, cujo comprimento ia até os 

quadris. Numa espécie de amplificação do significado do rufo, o gibão enquanto afinava 

a cintura do homem, estufava o seu peito ressaltando, mais uma vez, a superioridade do 

status social daquele que o usava. Acolchoado e duro, o gibão renascentista parecia mais 

uma atualização da armadura medieval do que uma simples peça de vestuário.  Formando 

um conjunto com o rufo e o gibão, encontravam-se os venezianos, que eram espécies de 

calções fofos e presos sob os joelhos por botões ou cordões. 

 Seguindo uma escala de variações, grande parte dos personagens masculinos que 

compõem o enredo de Shakespeare apaixonado se vestem dessa maneira. A 

predominância dos tons escuros, em especial do preto, era um dos ditames da moda 

impostos pela Espanha, assim como a barba desenhada e bem aparada. 

 Na sessão acima apresentou-se o rufo, o doublet e os tecidos com os quais se 

confeccionavam esses elementos como signos representativos da época elisabetana. Fez-

se também uma breve incursão sobre a significação dos penteados e de como estes foram 

recriados e traduzidos para o filme Shakespeare Apaixonado através das mãos de Sandy 

Powell. Agora, veremos como Powell interpretou a moda elisabetana e o figurino 

shakespereano na versão de 2010 de A tempestade.  

 Na adaptação de A tempestade dirigida por Julie Taymor, a representação do 

figurino é um dos pontos de maior relevância semiológica. Já que os diálogos da peça, 

escrita em 1611, permaneceram praticamente inalterados no filme, coube às significações 

geradas pelo figurino o papel de situar o enredo na contemporaneidade. 

Em seu livro Uma teoria da adaptação, Linda Hutcheon (2011) afirma que 

Uma adaptação, assim como a obra adaptada, está sempre inserida em 

um contexto – um tempo e um espaço, uma sociedade e uma cultura; 

ela não existe num vazio. A moda, sem falar dos sistemas de valores, é 

dependente desse contexto (HUTCHEON, 2011, 192).   

 

Nas palavras de Hutcheon, evidencia-se a importância do sistema semiótico da 

moda para a construção do significado da adaptação fílmica. Em outras palavras, a moda 



8 
 

tem o poder de ratificar ou de causar estranhamento diante do tempo ou do espaço fílmico, 

conforme seja a vontade autoral do adaptador.  

Ao investigar a importância do figurino como um sistema semiótico, Fisher-Lichte 

(1992) pondera que todo ele tem uma função social e que são portadores de significado. 

A roupa pode comunicar a origem de quem usa (o kilt xadrez é logo associado à Escócia), 

a sua profissão (a farda do policial), a religião (o manto cor de laranja, usado pelos 

budistas) e assim por diante. Assim, de acordo com Fisher-Lichte (1992), do ponto de 

vista semiótico, a análise do figurino passa, invariavelmente, por três etapas: o material 

do qual a roupa é feita, sua cor e sua modelagem.  

Estabelecendo-se um diálogo com as ideias apontadas pelas teóricas acima, 

percebe-se que a importância do figurino na adaptação empreendida por Taymor de A 

tempestade é visceral, principalmente no tocante à personagem Próspera.  

No texto dramático shakespeareano, o protagonista se chama Próspero e este 

encontra-se envolvido a maior parte do tempo por um manto vermelho, signo da sua 

condição social e de seu poder sobre a natureza já que ele era um alquimista, um mestre 

das “artes não liberais”. Na versão de A tempestade de Taymor, há uma mudança de 

gênero: Próspero passa a ser Próspera. Cabe assinalar que a mudança de gênero do 

personagem principal do texto dramático não implicou na transposição dos diálogos do 

texto dramático para o texto fílmico. O restante do enredo segue o texto shakespereano, 

apesar dessa mudança de gênero do protagonista da peça. 

Muitos outros pontos poderiam ser considerados de relevância semiótica neste 

filme, mas iremos nos deter na análise do figurino usado pela protagonista. Próspera 

(papel vivido por Helen Mirren) usa basicamente dois figurinos, um quando está na ilha 

e outro quando está na corte. Quando está na corte de Milão, a personagem usa um vestido 

preto feito de couro, estruturado e com a cintura marcada o que ressalta as formas 

femininas do seu corpo. A cor desse vestido é preta, o que não é de admirar, uma vez que 

o preto, por ser o pigmento mais caro da época, era usado para tingir apenas a roupa dos 

nobres e dos abonados. Nesse figurino, duas ocorrências causam estranhamento no 

espectador: o material empreendido para confeccionar o vestido – o couro, e o uso de 

grande quantidade de zíperes metalizados utilizados como ornamentação do figurino.  

Nos quesitos da cor e da modelagem, o figurino usado por Próspera encontra-se em 

consonância com a condição social da personagem e também com a moda da renascença. 

A modelagem do vestido em forma de “A”, ou seja, justo no busto e com a saia se abrindo 

na largura, dialoga com os modelos usados pelas personagens da Rainha Elizabeth I e de 
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Viola de Lesseps em Shakespeare Apaixonado. No entanto, o diálogo com a 

contemporaneidade é estabelecido através da escolha do couro para confeccionar o 

vestido e dos adereços em metal usados para adorná-lo, ao contrário das sedas e cetins 

usados na confecção das roupas das personagens de Shakespeare Apaixonado. Ao 

escolher o artifício do couro e dos metais, Powell comunica aos espectadores que apesar 

de se estar contando uma história de quatrocentos anos, na qual a maior parte dos diálogos 

da peça não sofre grandes alterações, o tempo do enredo foi atualizado através da escolha 

dos materiais usados na confecção das roupas das personagens. 

Em contraste com o vestido preto usado na corte, na ilha, Próspera usa calças 

compridas e uma túnica que chega até os joelhos. Essa roupa parece ter sido 

confeccionada em um tecido que lembra malha ou algodão. A cor da roupa é cinza e 

neutra. Sobre a blusa existem ornamentos assimétricos de veludo, formando um jogo de 

superposição. Assim como o corte de cabelo e o material usado para confeccionar o 

figurino, as calças compridas usadas por Próspera podem ser vistas como um signo da 

contemporaneidade, pois as mulheres, a partir do século vinte, apropriaram-se desse item 

do vestuário masculino incorporando-o em seu guarda-roupa. Ressaltando-se afirmar que, 

as calças compridas foram, a princípio, usadas por mulheres emancipadas socialmente e 

que se consideravam à frente do seu tempo, como é o caso da personagem em tela. Pode-

se inferir também que as calças usadas durante sua temporada na ilha estariam ligadas à 

perda da sua feminilidade, ideia que coaduna com a modelagem solta da roupa.   

Um último elemento que gostaríamos de destacar no figurino de Próspera é a capa 

mágica usada pela personagem e que aparece tanto no texto dramático como no texto 

fílmico.  Na visão de Powell, a capa de Próspera deixa de ser vermelha, como é sempre 

convencionalmente representada, passando a ser confeccionada não mais de tecido, mas 

sim de pedaços de plástico. Na verdade, cerca de três mil pedaços de plástico reciclados 

foram pintados e costurados juntos para se obter a capa que Próspera usa no filme1. O 

resultado dessa atualização realizada no material de confecção, é visualmente impactante. 

Ainda no início do filme, na cena em que se vê próspera posicionada sobre um rochedo, 

invocando a tempestade que faz o navio inimigo naufragar, mostra a personagem envolta 

na capa, sugerindo uma plumagem de ave. Ao levantar os braços, ela parece ser um 

grande pássaro em posição de voo. O brilho dos milhares de pedaços de plástico 

                                                           
1 Informação do site www.imdb.com. 
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habilmente costurados, reluz diante do espectador através de um jogo de luz furta cor, 

passando ao mesmo tempo uma beleza e uma leveza indescritíveis.  

Logo, se conclui que, enquanto signo semiótico, a capa preserva a tradição na qual 

apenas os poderosos e sábios poderiam usá-lo. No entanto, o fato de Próspera usar uma 

capa de plástico reciclado inscreve mais uma vez a leitura fílmica o momento atual, já 

que estes materiais são um signo da contemporaneidade e da preservação ambiental.  É 

mais um elo do diálogo do passado com o presente estabelecido durante todo o filme, e 

que, nesse momento, tem no signo da capa o seu elemento de ligação. 

 

Considerações finais 

No primeiro momento deste artigo, situou-se a importância da moda na cultura 

elisabetana e suas relações com o teatro shakespeareano. Em seguida, separou-se dois 

elementos da moda elisabetana: o rufo e o doublet analisando-se a importância sígnica 

destas peças e de como estes conceitos de roupa foram retrabalhados por Cindy Powell 

em Shakespeare Apaixonado. Depois fez-se uma breve incursão sobre o figurino de 

Próspera em A tempestade, observando-se como a figurinista manteve a modelagem das 

roupas elisabetanas, mas ao escolher materiais contemporâneos para confeccioná-las, 

automaticamente inscreve um texto escrito em 1603 nos dias atuais. 

Certamente, muito ainda há para explorar na conexão estabelecida entre as 

linguagens do teatro, da moda, do figurino e do texto fílmico. Nosso propósito, no entanto, 

foi o de cotejar o texto dramático shakespeariano, a moda da época renascentista e o 

figurino criado por Powell em duas adaptações fílmicas, observando as novas redes de 

sentido que foram estabelecidas. 

Acreditamos que cumprimos o nosso papel ao destacar o figurino enquanto 

linguagem semiótica e ao demonstrar como esse elemento, em diálogo com outras 

linguagens cruzou fronteiras e estabeleceu novas redes de significação que, ao mesmo 

tempo atualizam e ressignificam o teatro de William Shakespeare, inserindo-o assim, em 

continuum semiótico, sempre em devir.   
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