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OS FANTASMAS SE VESTEM 

UMA ANÁLISE DO FIGURINO NA OBRA DE TIM BURTON 

 

Ana Claudia Alcantara1 

Resumo 

 

O filme Os Fantasmas se Divertem (1988) foi utilizado como base para analisar as 

conexões entre a vida e a morte, a partir da construção do estilo no figurino de cada 

personagem abordam-se três personalidades distintas para relatar as aproximações e 

distanciamentos das representações da morte.  No que se refere ao filme o estilo mais 

influente é o gótico. Este expressa na trama às relações intrínsecas entre os dois universos 

paralelos criados pelo cineasta Tim Burton. Como um estilo iniciado no Reino Unido na 

década de 1980, o gótico é um reflexo de inadequação de seus adeptos a imposição social 

daquela época, demostrando suas crenças e anseios perante a morte. Esta enquanto uma 

situação difícil de ser descrita, possibilita ao criador um amplo espaço de imaginação. 

Burton leva em seu estilo as influências adquiridas na sua infância, tal como seu gosto 

pelos filmes de produção B originários da década de 1950. Com um baixo custo 

orçamentário, esses filmes tinham como temas a ficção cientifica e o terror. A análise 

pauta-se em três eixos: a morte é representada pelo casal Maitland, falecidos no início do 

filme e antigos proprietários da casa são classificados como fantasmas. O casal Deetz 

torna-se o novo morador da habitação, provenientes da metrópole, eles carregam em sua 

personalidade o descaso pelo outro. Lydia, a filha dos Deetz, possui as características 

góticas expressas em seu modo sombrio de ver a vida, por meio dos seus trajes pretos em 

contraste com a pele branca, demonstrando seu isolamento com o mundo externo. A 

pesquisa seguiu o método qualitativo, buscando em livros e artigos científicos a história 

do cinema e a representação da morte para fundamentar teoricamente o assunto.  
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SOBRE INDUMENTÁRIA, REPRESENTAÇÃO DA ALTERIDADE E 

RACISMO NA IMPRENSA ILUSTRADA BRITÂNICA 

 

Ruben Souza2 

Resumo 

 

Os estudos acerca da imprensa periódica ilustrada na Europa do século XIX vêm logrando 

projeção no cenário da historiografia contemporânea (Lustosa, 2011; Koch, 2002; 

Martins, 2012; Scully, 2013; Lindfors, 2001). Conforme esta “nova historiografia” vem 

demonstrando, revistas como Punch, Fun, Kladderadatsch e outras de cidades como Paris 

e Lisboa tiveram supina importância na disseminação de uma cultura visual acerca da 

África e dos africanos. No caso específico da África austral, antes mesmo da chamada 

“Partilha da África” os choques entre britânicos (estabelecidos na Colônia do Cabo), os 

bôeres (na região do Transvaal) e os Zulu (na então Zululândia) se intensificaram em 

disputas políticas, econômicas e etc. Considerando uma cultura visual que se constrói 

dialogicamente e transversalmente às fronteiras sociais (Knauss, 2006), bem como os 

processos de racialização que, desde a primeira metade do século XIX levavam grupos 

étnicos à Europa, é possível pinçar elementos na imprensa satírica ilustrada (acerca dos 

Zulu) que trazem construções abjetas de uma alteridade africana, além de altamente 

racializadas. De forma intrigante e até mesmo antagônica, o último líder Zulu, Cetshwayo 

kaMpande era conhecido por sua “dignidade e boas maneiras” em sociedade.  Tendo em 

vista o contexto de beligerância em que muitas caricaturas foram produzidas, e a 

“ameaça” da visita de Cetshwayo a Londres em 1882, pode-se perceber como, à revelia 

das evidências cotejadas nas literaturas de viagem, operou-se uma construção da 

alteridade baseada em supostas manifestações de primitivismos e tribalismos, que vinham 

coadunar-se com os muitos espetáculos de dança e exibições de grupos étnicos nos palcos 

londrinos. Neste conjunto de imagens satíricas, tais representações do [pretenso] 

tribalismo operam-se, em grande medida, através da indumentária dos Zulu satirizados. 

Desvinculada do seu caráter bélico e identificação, é reduzida a uma manifestação de 

incivilidade. Ainda em outros momentos históricos as caricaturas apresentam a 

ocidentalidade – expressa na vestimenta – como alheia a tais alteridades. Dessa forma, 

identidade britânica, alteridade africana e representações do racismo ganharam vez [e 

riso] nas páginas de revistas ilustradas, basilarmente construídas através de uma 

representação visual da indumentária.  
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A CONSIDERAÇÃO DO USUÁRIO NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DO VESTUÁRIO 

 

Elen Makara3 

Giselle Schmidt Alves Díaz Merino4  

Resumo 

 

Em vários momentos nos deparamos com roupas que não vestem adequadamente e que 

causam algum desconforto ou frustração. Exemplos de calças que comprimem a região 

do abdômen, dificultam a respiração e obstruem a circulação sanguínea das pernas, ou 

blusas apertadas que impedem a movimentação dos braços. Essas roupas podem 

apresentar defeitos em relação ao desenvolvimento da modelagem, e também por 

inexatidões nas tabelas de medidas, as quais deveriam corresponder ao perfil do público 

alvo das empresas. Nestes casos as indústrias de confecções podem estar deixando de 

considerar o usuário no processo de desenvolvimento de produto do vestuário. Este 

processo perpassa por várias etapas, todas com suas atribuições específicas e entre elas 

destacam-se à pesquisa, a criação, o desenvolvimento da modelagem e prototipagem, e 

as aprovações das peças pilotos que culminarão na produção em série. O objetivo deste 

trabalho é identificar em quais etapas do processo de desenvolvimento de produto do 

vestuário o usuário está sendo considerado. Para isto foi realizada um pesquisa 

exploratória e bibliográfica em livros, teses e dissertações, a respeito dos processos de 

desenvolvimento de produto de vestuário. Com base na pesquisa bibliográfica foi 

desenvolvida uma linha do tempo com os PDP do vestuário, os quais foram divididos em 

três categorias: 1)teses e dissertações, 2)artigos e 3)livros. Após a seleção e leituras na 

integra de algumas referências bibliográfica, foram criados diagramas para explicar cada 

processo e sinalizar as etapas onde o usuário esta sendo considerado. Como resultado este 

trabalho destaca a presença do usuário em apenas uma ou outra etapa do processo, como 

por exemplo, na definição do briefing, realização das pesquisas, definição de tema, 

escolha da cartela de cores, reunião de definição dos modelos, desenvolvimento da 

modelagem e nos testes dos protótipos. Porém sabe-se que em um cenário ideal a presença 

do usuário deveria estar em todas as etapas do processo do desenvolvimento, de forma 

que os produtos de vestuário desenvolvidos e disponibilizados no mercado possam 

realmente atender as necessidades dos usuários, proporcionando conforto, mobilidade, 

segurança e satisfação.  
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AS CORES E A MODA DAS ESCRAVAS NAS AQUARELAS DE JEAN-

BAPTISTE DEBRET 

 

Monique Elias5 

Juliana de Mello Moraes6  

Resumo  

 

Durante a estadia de 15 anos do viajante Jean-Baptiste Debret no Brasil, o artista 

neoclássico francês, registrou em suas pinturas diversos grupos sociais e os afazeres do 

cotidiano oitocentista, principalmente do Rio de Janeiro, elaborando uma apreciação 

sensível deste espaço, que neste momento está passando por grandes transformações 

políticas, sociais e econômicas, já que se torna a sede da Corte Portuguesa. A partir da 

análise pormenorizada dessas obras, percebemos um importante conjunto de imagens a 

serem exploradas que possibilitam os estudos referente tanto a arte quanto a cultura 

material daquele período. As cores e trajes em que o artista dispõe as mulheres retratadas 

indicam características sobre esta época, já que sobre esses aspectos encontram-se poucas 

fontes impressas ou manuscritas. Neste trabalho utilizamos o livro Debret e o Brasil – 

Obra Completa, no qual selecionamos 75 aquarelas em que as mulheres e seus trajes 

aparecem de forma minuciosa. Compreendendo a vestimenta como uma forma de 

demarcação e linguagem social, nosso objetivo é analisar o uso e a função que o artista 

fez das cores ao retratar a indumentária das escravas, devido à percepção de uma 

recorrência de nuances da cor azul neste determinado grupo, visto que, no Rio de Janeiro, 

pelo menos metade da população era negra, e Debret é o viajante que possui maior 

centralidade nas representações visuais da população escrava do século XIX no Brasil. 
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A COR DAS CONTAS: UM DIÁLOGO ENTRE ARTE E RELIGIÃO 

 

Pedro Gottardi7  

Resumo 

 

Este trabalho pretende fazer um diálogo entre arte e religião, abordando as cores dos fios 

de contas (colares), utilizados por adeptos de religiões de matriz africana, mais 

especificamente o candomblé. As religiões de matriz africana surgiram no Brasil através 

da exploração do povo africano trazido para cá como forma de escravos. Os africanos 

sentindo a necessidade de cultuar suas divindades, começaram a praticar seus ritos. Sua 

cultura possui uma série de símbolos e um deles é o fio conta. O objetivo deste trabalho 

é relatar as variações das cores usadas nas contas e compreender sua relação com os orixás 

e como podemos estabelecer um diálogo pelo viés artístico. Para cada configuração de 

cor em uma conta, teremos simbolicamente a representação de um orixá. Os orixás são 

divindades cultuadas em terreiros de candomblé e os mais conhecidos são: Exú, Ogun, 

Oxóssi, Osain, Obaluaiê, Oxumarê, Xangô, Iansã, Oxun, Logun-Edé, Obá, Euwá, Nanã, 

Yemanjá, Oxaguian e Oxalufã. As contas são feitas com cordão e missangas, possuem 

uma variedade de materiais e cores. Os matérias normalmente são em: búzios, cristal de 

murano, pedras, porcelana, resina de coral e terracota. Nas cores encontramos: amarelo, 

azul marinho, azul turquesa, branco, dourado, marrom, verde, vermelho, prata, preto e 

roxo. Em algumas situações encontraremos materiais rajados (com a mistura de mais de 

uma cor). As contas possuem símbolo de proteção e representatividade, além de distinguir 

grau hierárquico para os adeptos. Dentro dos costumes para se saber seu orixá se faz 

necessário que um sacerdote, popularmente chamado de pai ou mãe de santo, consulte o 

jogo de búzios. O jogo de búzios é um oráculo que responde questões relacionadas ao 

candomblé e a vida dos consulentes. Desta maneira buscamos dialogar sobre as diferentes 

variações dos fios de contas, utilizadas na prática do candomblé, buscando compreender 

as maneiras que esses povos se apropriaram da cor para designar e louvar suas divindades. 
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O ESTUDO DA MODA A PARTIR DAS IMAGENS: O EXEMPLO DE JEAN-

BAPTISTE DEBRET 

 

Juliana de Mello Moraes 8 

Resumo  

 

Desde o século XIX, pesquisadores ligados ao campo da Arte utilizam as imagens para o 

estudo e apreensão da História da Indumentária. Autores como Quicherat e Racinet, 

através de suas ilustrações, compreenderam as imagens enquanto recurso fundamental 

para expressar as mudanças nas aparências entre diferentes séculos e povos. As 

potencialidades dos registros visuais para a análise das mutações e dinâmicas da moda é 

inquestionável. O objetivo dessa comunicação consiste na análise das potencialidades das 

aquarelas de Jean-Bapstiste Debret para a História da indumentária, bem como as 

possíveis metodologias para realizar tal estudo.  
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FOTOS E PINTURAS NUPCIAIS COMO DOCUMENTOS DA MODA: 

CONFIÁVEIS? 

 

Janaína Freitas9 

Fausto Viana10 

Resumo 

 

O trabalho apresentado traz uma reflexão sobre duas possibilidades documentais para a 

história da moda: em um espectro mais antigo, a representação pictórica em moldes 

clássicos, como na obra La mascarade nuptiale, obra de 1788 do artista português José 

Conrado Roza, abrigada hoje no Museu do Novo Mundo de la Rochelle, na França, que 

o adquiriu em 1984. Mascarade retrata sete anões da Rainha D. Maria I de Portugal, em 

aparente fonte iconográfica altamente confiável para os estudos de moda e indumentária. 

Da mesma forma, uma fotopintura contemporânea, datada de 1950, retrata um casamento 

de família, sobre a qual descobriu-se através da fotografia original que por trás da cena 

nupcial existe um retoque técnico, dado por um fotógrafo, que alterou completamente o 

traje da noiva. Nos dois casos, as fontes não são confiáveis: a primeira, por se tratar de 

uma alegoria, ou seja, retrata uma cena nunca existente, com aquele grupo de pessoas, 

objetos de estima e posse da Rainha D. Maria I. A segunda, por conter alterações prévias 

à era digital, mas que igualmente falseia a existência de um traje, impossibilitando seu 

estudo como fonte documental confiável. O artigo traz questões importantes sobre como 

utilizar estas referências iconográficas de forma segura, baseado em sugestões e propostas 

de pesquisadores confiáveis. 
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O TRAJE TÍPICO ALEMÃO ENQUANTO ELEMENTO DE IDENTIDADE 

CULTURAL 

Arian Grasmuk11 

Monique Rosa Luchtenberg12  

 

O crescente consumo e uma economia sem limites faz com que as empresas precisem 

preparar-se constantemente para competir numa concorrência acirrada nas quais estão 

submetidas. Festas folclóricas ocorrem por todos os lugares onde existe alguma tradição 

e dessa forma se perpetuam nos devidos costumes e comemorações. 

O folclore regional com adaptação a partir de procedência germânica está crescendo de 

forma significativa a cada ano no estado de Santa Catarina, tanto pela grande procura por 

trajes típicos, como pela distribuição dos trajes entre a região. Por meio das vendas 

acompanhadas em uma loja foi possível compreender o perfil do consumidor e suas 

exigências, transcrevendo-as em novos modelos. Blumenau possui umas das festas 

alemãs mais populares do Brasil, no qual apresenta uma lei que permite entrada gratuita 

para os trajados em trajes típicos alemães, porém as regras são claras e a criação deve se 

restringir a isso, pois muitos clientes investem em trajes com o propósito de entrar 

gratuitamente na festa. Ou seja, é responsabilidade da empresa possuir trajes nos padrões 

estipulados pela organização da festa e também dos padrões folclóricos. No ano de 2012 

o crescimento da venda de trajes típicos alemães foi ainda maior o que resultou em 

prejuízos para os organizadores da Oktoberfest. Segundo a direção da Vila Germânica 

35% das pessoas, que prestigiaram a 29º edição da festa, estavam utilizando trajes típicos, 

e devido a isso houve prejuízo financeiro desencadeando a polêmica da utilização de 

trajes típicos inadequados e fora dos padrões estipulados, dentre essa porcentagem. Dessa 

forma os organizadores pretendiam revogar a lei para o próximo ano. 

Pesquisas foram necessárias para conhecer a origem dos trajes e suas simbologias para 

facilitar a criação, porém a dificuldade por encontrar material teórico prejudicou o 

andamento do relatório, pois muitas informações não são acessíveis pelo idioma e pela 

falta de disponibilidade de literatura que aborde esse tema. A pesquisa foi basicamente 

obtida através de analogias entre livros que citam o século XVIII e XIX onde o traje típico 

alemão passa a ser considerado como indumentária folclórica, surgindo o assim chamado 

Tracht, que caracteriza-se também pela utilização de linho, bordados e Loden, um tipo de 

feltro originário das regiões alpinas. Além disso, as imagens contidas em livros que 

abordam esse período contribuíram para conhecer os traços primordiais dos trajes. Trajes 

típicos não seguem tendências de moda, apenas tendências de materiais e padrões 

culturais que devem ser rigidamente seguidos para o enraizamento do folclore germânico. 

A partir dessas informações foram desenvolvidos desenhos com propostas de trajes 

incluindo bordados e aviamentos disponibilizados para o público também em forma de 

peças produzidas e colocadas a venda. 
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