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DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJ842-2018

Título: Laboratório de Criação de Figurinos, Acervo de Indumentárias e Ateliê de Costura
(CRIAA) da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac)

Ano: 2018
Período: 17/12/2018 a 31/12/2022
Tipo: PROJETO
Situação: EM EXECUÇÃO
Município de
Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Internacional
Público Alvo: Estudantes, Docentes e Funcionários
Unidade Proponente: ESCOLA DE MUSICA E ARTES CENICAS / UFG
Unidade
Orçamentária: -

Outras Unidades
Envolvidas:

DIRETORIA DE COMPRAS / UFG
PRO REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA / UFG
ESCOLA DE MUSICA E ARTES CENICAS / UFG

Área Principal: Cultura
Área Secundária: Educação
Área do CNPq: Lingüística, Letras e Artes

Linhas de Extensão: Patrimônio Cultural, Histórico e Natural; Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas
circenses e performance); Artes Integradas

Fonte de
Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO - UNIDADE PROPONENTE

Convênio Funpec: NÃO
Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 0
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes
Envolvidos: 7

Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Público Estimado: 6000 pessoas
Público Real Atendido: 500 pessoas
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: NATASSIA DUARTE GARCIA LEITE DE OLIVEIRA
E-mail: NATASSIAGARCIA@UFG.BR
Telefone:

Detalhes da Ação
Justificativa: 
A LUTA POR UM ACERVO Desde a criação do curso de Artes Cênicas (no ano de 1999) na Escola de Música e
Artes Cênicas da UFG, iniciou-se um processo de aquisição de roupas, adereços, tecidos, insumos e outros
materiais especialmente para os processos de montagem das disciplinas de Oficina do Espetáculo. Estas roupas
ficavam alocadas no camarim do teatro da Unidade. Com a entrada de novos professores que compõem o
quadro docente atual; e a ampliação dos cursos de Teatro e Direção de Arte, principalmente, a partir do REUNI
(programa do Governo Federal de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído em 2007
pelo Decreto nº 6.096), houve um aumento da produção de indumentárias nos projetos de ensino, pesquisa e
extensão. Ainda, ressalta-se que os cursos passaram a ter uma verba específica para a compra de materiais
para contemplar a criação artística que envolve a linguagem da encenação teatral, como: maquiagem, figurino,
iluminação, espaço de cena e espaço acústico. Ademais, concomitantemente a este processo, o curso de
Música, especialmente nas áreas de Musicologia e Ópera, vêm desenvolvendo um trabalho de montagens de
espetáculos os quais receberam verbas de diferentes origens e também conceberam e produziram figurinos ao
longo dos últimos anos. Notadamente, algumas produções foram realizadas integrando os cursos de Música,
Teatro e Direção de Arte. Houve tentativas de organização dos materiais por parte de alguns docentes, entre
eles os professores Francisco Guilherme, Matheus Bertone e Rosilandes Martins, os quais inclusive publicaram
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um artigo intitulado Planejamento e expectativas na criação do acervo teatral dos cursos da área de Artes
Cênicas da Universidade Federal de Goiás em 2012, apresentado durante o I Seminário de Acervos Teatrais na
USP. Nesse período o figurino saiu do camarim do teatro, foi reorganizado e provisoriamente alocado numa sala
de aula. Todavia, o projeto não teve continuidade. Em seguida, a professora substituta Kárita Garcia assumiu
em 2014 o trabalho com o acervo especificamente dos trajes e adereços dos cursos de Artes Cênicas e Direção
de Arte. Nesse interim, começaram as reformas do prédio atual da Unidade e o acervo foi transferido para o
Laboratório de Teatro de Formas Animadas (LATA), coordenado pelo professor Francisco Guilherme, na ocasião,
em funcionamento na sala 28. Durante um ano e meio, foi realizado pela professora Kárita e com o auxílio de
um monitor a separação dos materiais; o descarte de peças apodrecidas, comidas por traças e mofadas; e o
início da catalogação dos itens. Porém, com a saída da docente no final de 2015, mais uma vez, foi
interrompida a concepção de um projeto de acervo de figurinos para a EMAC. Com a conclusão das reformas, o
LATA passou a ocupar uma sala do novo prédio do curso de Direção de Arte; e novamente aconteceu o
remanejamento do acervo: dessa vez do LATA para o camarim, o qual se encontra sob responsabilidade do
Laboratório de Montagem e Teatro-Educação (MonTE), coordenado pela professora Natássia Garcia com
subcoordenação da professora Joana Abreu. No mesmo ano, as professoras responsáveis, com a ajuda de
monitores, compraram araras, cabides, antimofos e organizaram as peças de acordo com as possibilidades do
espaço. Em 2016, a professora Natássia, juntamente com a professora egressa Kárita, agora doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, começaram a conceber um projeto de acervo de figurino
para a Emac, que foi interrompido entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018, devido a licença maternidade da
professora Natássia, mas que foi retomado com seu retorno ao trabalho. Quando houve a saída da Faculdade de
Artes Visuais (FAV) do prédio atual; a reforma do prédio e a construção de novas instalações para os
laboratórios; e a construção do novo prédio do curso de Direção de Arte, possibilitou-se a adequação do figurino
ao espaço do camarim, mas este deveria atender aos laboratórios de Artes Cênicas em outra função. Além
disso, o espaço era inadequado às demandas do acervo dado a presença de banheiro no mesmo local, era
pequeno, não havia espaço suficiente, não era possível ver todas as peças, o armazenamento era inapropriado
(prejudicando a praticidade do uso, a saúde dos usuários do acervo e a conservação das peças). Dessa forma, o
acervo não podia ser acessível, as peças não estavam sendo utilizadas, e, por dificuldade de manutenção, sem
a devida limpeza, oferecia risco à saúde dos estudantes e docentes. As docentes e estudantes que trabalhavam
no local fizeram um curso de condutas e cuidados no espaço de trabalho oferecido pela UFG e, por isso,
passaram a utilizar luvas, óculos e máscaras apropriadas (comprados pela universidade) no manuseio das peças
guardadas. Mesmo assim, o espaço permanecia sendo inadequado ao trabalho cotidiano das docentes e
monitoras. Com a visita do INEP para avaliação dos cursos de Teatro e Direção de Arte, entre 2016 e 2018, o
curso foi elogiado por ter um acervo, contudo, obviamente, sugeriu-se a remoção do acervo para um local mais
adequado. Dadas as condições, dificuldades e limitações estruturais, o coletivo docente cogitou a possibilidade
de dissolução do acervo. Porém, após discussões colegiadas, sensíveis ao problema, os colegas do curso de
Teatro e Direção de Arte cederam uma pequena sala que era de uso da coordenação dos estágios para a criação
de um guarda-roupa para o acervo. Paralelamente, compreensivos com a trajetória do projeto, o atual
coordenador do curso de Direção de Arte Alexandre Nunes; as atuais coordenadoras do curso de teatro Clarice
Costa e Rosi Martins; a atual Diretora da EMAC, Ana Guiomar Rêgo Souza (professora atuante na área de
Musicologia e patrimônio); o reitor Edward Brasil Madureira; bem como o corpo docente da área de Ópera,
também apoiaram a permanência do acervo e, ainda, a implementação do Laboratório de Criação de Figurinos,
Acervo de Indumentárias e Ateliê de Costura (CRIAA), localizado atualmente na sala 28, tendo como anexo o
guarda-roupa, alocado na sala 14 – devido ao volume de peças. DA URGÊNCIA E DA IMPORTÂNCIA DE UM
ACERVO NA EMAC O projeto de Extensão do Lab. CRIAA inclui o acervo de figurinos já existentes dos cursos de
Teatro, Direção de Arte e Música (especialmente a área de Ópera); e a criação de um projeto coletivo para
manutenção, conservação, criação de figurinos; e, ainda, formação de concepção, produção e confecção de
indumentárias para as Artes da Cena, abrangendo as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão
universitária. Idealizado e concebido pelas professoras, artistas e pesquisadoras Natássia Garcia e Kárita Garcia,
o CRIAA atualmente é coordenado por ambas, mas possui o intuito de uma gestão coletiva, participativa, com
atuação de estudantes e docentes, inicialmente, mas que pretende dialogar e ser útil à comunidade externa. No
ano de 2018, como já citado anteriormente, os itens do acervo foram novamente alocados, passando por nova
organização e alguns por higienização. As salas 14 e 28 passaram a ser estruturadas para atender às demandas
deste projeto com adequação elétrica, hidráulica e de ventilação; e recebendo nova pintura. Pelo Departamento
de Materiais e Patrimônio (DMP) adquirimos um computador, duas impressoras, mobiliário (sendo: quatro
móveis de madeira, duas cadeiras de escritório, uma mesa para modelagem, um guarda-roupa, dois cabideiros
e dois mancebos, três mesas de passar roupa e uma máquina de lavar roupa); da própria Unidade, foram
realocadas três máquinas de costura, dois ferros a vapor, duas araras e cinco cadeiras de plástico; com recurso
da FUNAPE/ Emac (2018), foram adquiridos duas araras de parede, uma arara de chão, um manequim
masculino, cabides, bacias, baldes, cabideiro, cortina para trocador e cestos organizadores. Os outros itens
presentes no laboratório estão cedidos pela professora Natássia, entre os quais: três estantes de aço, mesa
para computador, gaveteiro, um ferro de passar roupa, duas tábuas de passar roupa, cabideiro, manequim
feminino, armário de farmácia, um espelho grande, utensílios do café e alguns itens de decoração. Ainda no
mesmo ano, além da estruturação dos espaços e do acervo, interrompemos os empréstimos de figurinos,
momentaneamente, para iniciarmos um processo de reflexão e elaboração do presente projeto. Foi muito difícil
dizer ‘não’ ao empréstimo de trajes, sapatos, acessórios e adereços, pois a demanda dos cursos é grande e os
estudantes e professores realmente necessitam primordialmente de um acervo que funcione integralmente.
Entretanto, foi de suma importância e salutar a preocupação com a forma como estava se dando a utilização
dos espaços e figurinos. Para que esta reestruturação acontecesse de maneira séria, sistematizada, organizada
e o mais horizontal possível, foram realizadas diversas reuniões entre as coordenadoras, entre a coordenação e
os estudantes, entre as coordenadoras e o corpo docente e as coordenações das diferentes áreas e cursos da
Emac, da coordenação com a direção, da coordenação com a reitoria e pró-reitoria de Extensão. Dessa maneira,
aos poucos, conseguimos articular possibilidades de materializar as ideias, até então, consecutivamente
interrompidas no decorrer dos últimos anos, como comentado anteriormente. Nesse movimento de diálogos e
encontros, pudemos ouvir as necessidades e expectativas urgentes de estudantes e docentes dos cursos da
Emac e compreender melhor como poderíamos pensar e colocar em prática as ideias e as demandas que
surgiram. Com certa ousadia, mas também levando em conta as limitações do momento, escrevemos o texto
que é o pontapé inicial deste sonho. O processo foi moroso, principalmente de reforma e ocupação da sala 28,
mas teve um tempo de maturação e de intensidade imprescindíveis à consistência do projeto a que nos
propomos. Neste sentido, inicialmente o Lab. CRIAA envolverá três frentes de trabalho: o Acervo, o Ateliê e a
Pesquisa. I – Acervo. Com relação ao acervo pensamos em três áreas de atuação: empréstimo de peças que
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serão organizadas para o uso cotidiano das/ nas produções de ensino, pesquisa e extensão; armazenamento de
peças de espetáculos em processo de produção e, ainda, de espetáculos que estão sendo apresentados, de
alguma forma vinculados à Emac; e peças históricas doadas e/ou guardadas de espetáculos os quais não
circulam mais. II – Ateliê. O ateliê integrará duas áreas de atuação: atenderá às disciplinas de graduação e pós-
graduação que necessitarem de um suporte para a criação e confecção das indumentárias; e, também, aos
projetos de extensão, como festivais e montagens de espetáculo, por exemplo. No que diz respeito à extensão,
além do atendimento aos projetos cadastrados, pretende-se organizar atividades de formação e comunicação
com a comunidade, tais como: palestras, seminários, encontros, workshops, residências artísticas,
intercâmbios, oficinas e cursos. III – Pesquisa. No campo da pesquisa, trabalharemos com a criação de um
banco de referências de artigos, livros, dissertações, teses, filmes e imagens que possam colaborar com as
produções vinculadas ao Laboratório; faremos um grupo de estudos acerca dos temas os quais são transversos
ao Laboratório; e, ainda, ofertaremos acessorias de criação e pesquisa artística para concepções de figurino.
Compreendemos que o aspecto da criação abrange o Acervo, o Ateliê e a Pesquisa; e que estas frentes de
trabalho se integram e, muitas vezes, estão em amálgama. Portanto, tal segmentação é uma proposta prática
para o melhor funcionamento das atividades cotidianas e da organização das ações extensivas do Laboratório.
No ano de 2019, pretendemos que os empréstimos de roupa funcionem continuamente; almejamos organizar
um encontro sobre figurino como patrimônio; e iremos elaborar um Manual com as regras de utilização do
acervo e dos equipamentos, bem como do espaço. Ademais, conjuntamente com a equipe executora, temos a
expectativa de pensar, planejar e colocar em prática as ações, levando em conta a autonomia de sub-projetos
os quais irão compor o Lab. CRIAA. Por muito tempo a Unidade não teve um espaço adequado para receber
roupas, adornos, sapatos, restos de insumos, acessórios, etc. que foram sendo deixados após a finalização das
disciplinas de montagem, montagens de espetáculo dos projetos de extensão, entre outros. Da mesma forma,
as produções da Ópera que foram apresentadas algumas vezes, também ficaram sem esse espaço de
armazenamento apropriado das roupas e demais objetos usados em cena. Percebemos ao longo desse processo
que, embora houvesse um esforço de manter esses figurinos guardados (algumas vezes, até na própria sala dos
docentes), a memória de muitas produções artísticas realizadas nos cursos da EMAC foi perdida devido à
ausência de espaço, organização, planejamento e compreensão do que significa o figurino como patrimônio.
Nesse contexto, acredita-se que o Laboratório CRIAA passa pelo desenvolvimento de um espaço capaz de
fomentar atividades direcionadas à reflexão e à experimentação da criação de figurinos, sendo de suma
importância para a formação dos discentes, a produção dos docentes e da integração entre a Academia e a
sociedade. Assim, ao mesmo tempo em que se observa a potência de um espaço de pesquisa e experimentação
para a concepção cênica, acredita-se que o Laboratório pode vir a contribuir de forma mais ampla à comunidade
externa à Universidade com projetos de formação, pesquisa e divulgação, travando-se diálogos diretos e
profícuos.
Resumo: 
O presente projeto de extensão, trata-se da concepção, materialização e implantação do Laboratório de Criação
de Figurinos, Acervo de Indumentárias e Ateliê de Costura (CRIAA) da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac),
lotado nas salas 14 e 28. Integrando os cursos de Direção de Arte, Música (especialmente as áreas de
Musicologia e Ópera) e Teatro, o Lab. CRIAA envolve o Acervo (permanente/ histórico, pedagógico e
intermitente); o Ateliê de Costura; e a Pesquisa para a criação de figurinos nas Artes da Cena. O projeto surgiu
com o objetivo de colaborar com os processos de caracterização e espacialização do corpo e corporalidade no
espaço da cena nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; compreendendo aspectos da criação e da
produção de indumentárias, bem como estruturando a noção de acervo de figurinos como patrimônio. Como
procedimento metodológico, ainda que sob uma coordenação, os integrantes vêm trabalhando com a ideia de
organização colegiada e colaborativa na estruturação do Laboratório e suas regras de uso, respeitando a
autonomia dos diversos projetos e profissionais que por ventura ocupam/ ocuparão o espaço e usufruem/
usufruirão da estrutura, equipamentos, insumos e acervo. Espera-se que o projeto venha a contribuir com a
permanência do acervo, a conservação do patrimônio e a memória das produções artísticas realizadas na Emac;
com o desenvolvimento de disciplinas dos diferentes cursos da Unidade; e com a integração da Emac com a
sociedade por meio das ações extensivas.
Metodologia: 
Para o funcionamento do Laboratório serão feitas reuniões semanais entre as coordenadoras e reuniões
presenciais regulares do grupo de trabalho responsável pelo espaço, para serem definidas as atividades das
diversas frentes de trabalho. Haverá a organização cotidiana e manutenção contínua do espaço físico e dos
itens que compõem o Acervo e o Ateliê, bem como do banco de referências. Como procedimento metodológico,
criaremos uma página virtual na qual disponibilizaremos informações referentes ao histórico e funcionamento
do Laboratório, especificidades das frentes de trabalho, banco de referências, catalogação digital do acervo e
contato. De acordo com o andamento das reuniões, das atividades, das ações, do grupo de estudo e da
integração dos participantes, acreditamos que outras formas de metodologias poderão emergir e serem
adotadas. Como se trata de um projeto coletivo, deixamos essa abertura para adotarmos diversos
procedimentos metodológicos a partir da reflexão da prática; e respeitando a autonomia de métodos de criação
e pesquisa com o figurino dos diversos profissionais que virão a ocupar esse espaço democrático e fazer parte
desse projeto amplo. Por fim, de acordo com as necessidades, será feita a divulgação das atividades do espaço
por meio de mídias eletrônicas e outras que, por ventura, tivermos acesso.
Referências: 
AZEVEDO, Elizabeth R. (Org.). Anais do I Seminário de Preservação de Acervos Teatrais. Universidade de São
Paulo, 8 a 10 de Agosto, 2012. São Paulo: USP-PRCEU; TUSP; LIM CAC, 2015. BITTENCOURT, José Neves. As
coisas dentro da coisa: observações sobre museus, artefatos e coleções. In: AZEVEDO, Flavia L. M. de [et. al.]
Cidadania, memória e patrimônio: as dimensões do museu no cenário atual. Belo Horizonte: Crisálida, 2009,
p.17-31. CARVALHO, Marcelo Dias de. A constituição de coleções especializadas em artes cênicas: do imaterial
ao documental. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
FERREIRA, Manon de Salles. A roupa depois da cena. Tese (Doutorado em Artes Cênicas), Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2015. GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O Patrimônio como categoria de pensamento. In:
ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina,
2009, p.25-33. OLIVEIRA, Natássia Duarte Garcia Leite de. Teatro dialético em terras estranhas - A
(in)diferenciação entre sujeito e objeto na formação cultural. Tese (Doutorado em Educação), Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, 2013. PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. PEREIRA,
Dalmir Rogério. As dimensões do traje de cena no Giramundo e no Royal de Luxe. Tese (Doutorado em Artes),
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. SANTOS, Ana Luisa; D’ALMEIDA, Júlia. Memória feita à mão: ateliê
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aberto de figurinos e a trajetória do Grupo Galpão contada através de sua indumentária. In: Anais do I
Seminário de Preservação de Acervos Teatrais. Universidade de São Paulo, 8 a 10 de Agosto, 2012. São Paulo:
USP-PRCEU; TUSP; LIM CAC, 2015, p. 107-111. SOARES, Kárita Garcia. Figurino fora de cena: um estudo sobre
a constituição de acervos de figurinos teatrais em Goiânia. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual),
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. VIANA, Fausto. O traje de cena como documento. São Paulo:
Estação das Letras e Cores, 2015. VIANA, Fausto; NEIRA, Luz García. Princípios gerais de conservação têxtil.
Revista CPC, São Paulo, n.10, p. 206-233, maio/out 2010, p.206-233.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Início Fim

FABIANA DE OLIVEIRA VIANA DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 17/12/2018 30/11/2020

MARILIA ALVARES DOCENTE Vice-coodernador 17/12/2018 31/12/2022

DALMIR ROGERIO PEREIRA DOCENTE Instrutor-supervisor 17/12/2018 17/12/2018

ANA GUIOMAR REGO SOUZA DOCENTE Instrutor-supervisor 17/12/2018 31/12/2022

ALEXANDRE SILVA NUNES DOCENTE Instrutor-supervisor 17/12/2018 17/12/2018

ANGELICA DA SILVA DINIZ DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 17/12/2018 31/08/2019

NATHÁLIA SILVA GONÇALVES DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 01/02/2019 31/12/2022

NATASSIA DUARTE GARCIA
LEITE DE OLIVEIRA DOCENTE Coordenador 17/12/2018 31/12/2022

GUSTAVO CARVALHO DE
SABOYA EXTERNO Participante 01/05/2019 31/12/2022

KARITA GARCIA SOARES DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 17/12/2018 31/12/2022

RAFAELA BLANCH PIRES DOCENTE Instrutor-supervisor 17/12/2018 31/12/2022

ANA CAROLINA CANDIDO
MENDES DISCENTE Aluno em Atividade

Curricular 17/12/2018 30/11/2019

MARION SABINO DE SOUZA E
SILVA DISCENTE Aluno em Atividade

Curricular 17/12/2018 31/12/2022

MARCO AURÉLIO RIBEIRO
MACHADO DISCENTE Aluno em Atividade

Curricular 17/12/2018 01/04/2019

LARISSA FERREIRA SANTOS EXTERNO Participante 01/05/2019 31/12/2022

VITÓRIA RODRIGUES SANTANA DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 17/12/2018 30/06/2019

JOAO VITOR FERNANDES VIEIRA DISCENTE Aluno em Atividade
Curricular 17/12/2018 31/12/2022

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações Vinculadas ao PROJETO

Código - Título Tipo
Não há ações vinculadas

Ações das quais o PROJETO faz parte
Código - Título Tipo

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão
Objetivos / Resultados Esperados

Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Colaborar com os processos de caracterização e espacialização do corpo e
corporalidade no espaço da cena nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão; compreendendo aspectos da criação e da produção de indumentárias
nas Artes da Cena; estruturando o acervo de figurinos e o ateliê de costura da
Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac/
UFG). Objetiva-se fazer publicações periódicas acerca das atividades, bem
como dos resultados das ações.

Cronograma
Descrição das ativadades desenvolvidas Período
Reuniões de Coordenação para elaboração do projeto 17/12/2018   a   31/12/2019

Acervo 17/12/2018   a   31/12/2022

Ateliê 17/12/2018   a   31/12/2022

Pesquisa 17/12/2018   a   31/12/2022

Organização e manutenção do ateliê e acervo da sala 28 e do guarda-roupa,
sala 14. 17/12/2018   a   31/12/2019
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Arquivos
Descrição Arquivo
Projeto Lab. CRIAA

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
ESCOLA DE MUSICA E ARTES CENICAS 22/12/2018 22:42:07 SIM

Avaliações do Projeto
Data/Hora Justificativa Parecer Nota Situação
18/12/2018 12:53:47 APROVADO 9.6 EM EXECUÇÃO

26/12/2018 07:00:34 APROVADO -- EM EXECUÇÃO

Avaliações Comissão de Avaliadores Ad Hoc
Não há registros de parecer de avaliador Ad Hoc
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