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RESUMO
Esta dissertação apresenta uma investigação acerca da constituição de acervos de figurinos
teatrais na cidade de Goiânia. Para tanto analisa o modo em que grupos e outros realizadores
cênicos vêm atualmente se organizando e posicionando acerca da temática. Busca-se a
compreensão das possíveis motivações e implicações que se vinculam à formulação de
espaços dedicados à armazenagem de figurinos utilizados em espetáculos cênicos,
especialmente no contexto vivenciado na capital goiana. Nota-se que tais espaços podem
adquirir características diversas de acordo com as necessidades, os desejos e as condições
estruturais e financeiras daqueles que se predispõem a organizá-los. Com base em pesquisa
bibliográfica e de campo, sendo a segunda expressa na realização de sete entrevistas
semiestruturadas com diferentes profissionais e representantes do teatro da capital goiana,
traçam-se compreensões conceituais e históricas do figurino e do fazer teatral em Goiânia,
assinalando uma realidade na qual o figurino é, cada vez mais, refletido antes, durante e após
a cena.
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RÉSUMÉ
Cette dissertation nous présente une investigation autour de la constitution de fonds de
costumes de théâtre chez Goiânia, à partir de l'analyse de la manière comme des groupes et
d'autres producteurs scéniques s'organisent et se positionnent actuellement face à la
thématique. La recherche veut la compréhension des possibles motivations et implications qui
ont de la relation avec la formulation d'espaces dédiés au stockage de costumes de théâtre
portés aux spectacles scéniques, spécialement dans le contexte de la capitale de l'État de
Goiás. On voit que de tels espaces peuvent acquérir des caractéristiques diverses d'accord aux
nécessités, désirs, et conditions structuraux et financiers de ceux qui se prédisposent à les
organiser. Dans ce sens, à partir de la recherche bibliographique et de terrain - la deuxième
comprise

dans

la

réalisation

de

sept

entretiens

semi-directifs

avec des

différents professionnels et représentants du théâtre à Goiânia -, on trace des compréhensions
conceptuelles et historiques du costume de théâtre et du théâtre chez Goiânia, ce qui indique
une réalité dans laquelle le costume de théâtre est, de plus en plus, réfléchi avant, durant et
après la scène.

Mots-clés: costume de théâtre, fonds de costume de théâtre, Goiânia.
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