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RESUMO

O caráter transdisciplinar nas competências de atuação do designer apresentado pelo ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) corrobora a possibilidade de

execução de projetos e serviços nos mais diversos seguimentos. O desenvolvimento de figurino é uma das áreas onde os profissionais com graduação em design poderiam atuar,

convergindo os saberes referentes ao design e ao teatro. Em muitos países, a profissão de figurinista, como é mais conhecida no Brasil, denomina-se costume designer. Tal

observação apresentou-se como uma oportunidade de investigação e pesquisa sobre a formação de designers de figurino no Brasil a partir de uma habilitação em moda e figurino

nos cursos de design. Para desenvolvimento especifico da pesquisa que utiliza o método de estudo de caso foi determinado como objetivo: investigar as ementas e os conteúdos

estudados pelo designer no curso de graduação da Escola de Design da UEMG e suas possíveis aplicações no projeto cênico, estabelecendo a relação entre design e a

concepção cênica de figurinos, além de sugerir possibilidades de atuação do designer na área do teatro e do figurino. A pesquisa se encontra em andamento tendo alcançado os

seguintes resultados parciais: elaboração de um levantamento bibliográfico que discute os conceitos de design de figurinos e design cênico, conceituando-se design em suas

várias acepções contemporâneas e a sua relação com as artes cênicas. Outra análise refere-se as metodologias de projeto em design e de teatro e ao levantamento de

informações relacionadas aos projetos de design que trabalham com vestuário, indumentárias, moda, acessórios e figurinos. Há também a catalogação e análise das grades

curriculares de cursos de figurino de algumas universidades brasileiras, com o intuito de relacioná-los aos do curso de design selecionado na pesquisa, buscando convergências

entre ambas as formações.
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