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RESUMO

A mente humana é um receptáculo infinito para a imaginação. Imaginar é dar vida e cor a alma. Os livros são ferramentas que nos permitem 
potencializar a nossa imaginação. Povoam nossas mentes com histórias e mundos fantásticos, extraordinários criaturas e amores que superam 
barreiras. Em meio a este encantamento a indumentária se destaca como mediadora entre passado, presente e futuro; como a materialização de 
uma época ou de um cenário onde histórias, hábitos e costumes de uma determinada cultura se apresentam. Adaptações literárias nada mais são 
do que uma viagem visual a um mundo que a imaginação construiu durante seu processo de leitura. Fazer adaptações de histórias que são 
aclamadas pelo público é uma grande responsabilidade. Retratar um tempo que há muito ficou para trás, interpretá-lo de acordo com nosso 
mundo e trazê-lo ao nosso alcance; misturar o novo com o antigo; tirar das páginas personagens amados e dar a eles a roupagem necessária para 
se locomoverem e serem reconhecidos pelo público requer um cuidado especial, usando da criatividade ilimitada do artista, sem esquecer-se de 
adaptar-se às necessidades cênicas exigida no momento . É nesse momento que a imaginação se une ao árduo trabalho de pesquisa. Não basta 
somente recriar modos, cultura e lugares, é necessário um figurino correto para fazer a história ganhar vida. O traje certo apresenta o 
personagem, sua identidade e personalidade. Essa é a missão do figurinista. É por suas mãos que a alma da história ganha vida, se materializa ao 
dialogar com o cenário e os atores. Esse é o trabalho do figurinista, contar a história geral e individual de cada personagem pelo seu traje. O 
objetivo é destacar a importância do figurino na construção da adaptação de uma obra literária para a televisão e cinema, buscando 
compreender o processo de interpretação do texto e sua transposição para uma imagem mental que será materializada no figurino.  A 
metodologia é de estudo de caso com foco na análise das três adaptações do texto do romance Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice), da 
escritora Jane Austen, publicada em 1813: 1) O filme de 1940, estrelado por Greer Garson e Laurence Olivier, dirigido por Robert Z. Leonard, 
roteiro de Aldous Huxley, Helen Jerome, Jane Murfin e figurino de Adrian; 2) a série de TV de 1995 – produzida pela rede BBC- , estrelado por 
Jennifer Ehle e Colin Firth, dirigido por Simon Langton, roteiro de Andrew Davies e figurino de Dinah Collin; 3) o filme de 2005, estrelado por Keira 
Knightley e Matthew Macfadyen , dirigido por Joe Wright, roteiro de Deborah Moggach e figurino de Jacqueline Durran. Mais do que conclusões 
fechadas, propõe que, no campo da moda, haja um espaço aberto para se discutir a importância do figurino como referencia para a cultura de 
moda e como mediador com outras formas de comunicação e arte.
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