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“Style is personality. It’s having the ability to look at things 
beyond fashion and the self-confidence to transform even the 
simplest thing into something special” (Domenico Dolce & 
Stefano Gabbana). 



 
 

RESUMO 

O presente projeto consiste na exposição de argumentos que demonstram, através 

de um estudo prático, a validade e essencialidade da aplicação das ferramentas da 

consultoria de imagem e estilo na construção do figurino de um personagem. O foco 

da pesquisa, é o estudo dos figurinos da personagem Alison Dilaurentis da série 

televisiva Pretty Little Liars, interpretada pela atriz Sasha Pieterse. No decorrer das 

gravações a atriz engordou cerca de trinta quilos, influenciando de forma negativa a 

manutenção dos figurinos de sua personagem, reforçando, indiretamente, a 

importância para o figurinista na execução de um trabalho contínuo de qualidade, de 

se ter o conhecimento na área da Consultoria de Imagem e Estilo, ou o auxílio de um 

profissional que o tenha, para a construção e manutenção de figurinos. 

 

Palavras-chave: Consultoria de Imagem e Estilo. Figurino. Personagem 



 
 

ABSTRACT 

This project consists of the presentation of arguments that demonstrate, through a 

practical study, the validity and essentiality of the application of the tools of image and 

style consulting in the construction of a character's costume. The focus of the research 

is the study of the costumes of the character Alison Dilaurentis from the television 

series Pretty Little Liars, played by actress Sasha Pieterse. During the recordings the 

actress gained about thirty pounds, negatively influencing the maintenance of her 

character's costumes, indirectly reinforcing the importance for the costume designer in 

performing a continuous work of quality, having knowledge in the area of Image and 

Style Consulting, or the assistance of a professional who has it, for the construction 

and maintenance of costumes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O padrão estético de beleza e a busca pelo corpo “ideal” imposto pela sociedade, 

revelam no século XXI, o corpo como objeto de consumo e portanto, um investimento 

lucrativo. Ter um corpo magro na sociedade atual, está intimamente ligado à ideia de 

ascensão e felicidade, logo, ter um corpo fora do padrão na sociedade 

contemporânea, está ligado à ideia de fracasso e infelicidade. O corpo magro e belo, 

na visão contemporânea, reforça, portanto, estereótipos, inibindo qualquer outra 

possibilidade de discurso visual.  

Neste contexto, o indivíduo busca no mercado, alternativas que ajudem à 

alcançar o corpo ideal, para então, poder se sentir aceito na sociedade atual. A 

perspectiva do corpo atual, está diretamente ligada à beleza, medidas ideais, 

juventude, movimento e saúde. Nota-se, portanto, que a atual visão do corpo, 

apresenta-se como ferramenta de adequação social, diretamente conectada ao 

comportamento das pessoas, influenciando relações pessoais e profissionais.  

Pode-se perceber que, nos últimos filmes lançados no cinema, dificilmente a 

protagonista é interpretada por uma atriz que está acima do peso, e quando faz parte 

do enredo, o filme, na maioria das vezes, acaba tratando sobre a luta da personagem 

pela aceitação da sua própria imagem, ou sobre os conflitos que passa em razão do 

seu corpo. Ou até mesmo, a atriz interpreta a personagem “engraçada” que muitas 

vezes é alvo de piadas e passa por situações humilhantes em razão do seu peso.  

Nos últimos anos, alguns filmes foram lançados com protagonistas e coadjuvantes 

consideradas “plus size”, mas em todos, em algum momento do filme, a questão do 

corpo ou imagem é abordada. Não é comum assistir a um filme em que a atriz de 

destaque está acima do peso, sem que o papel da sua personagem não esteja 

diretamente relacionado à sua imagem, ao seu corpo e, deste modo, um papel 

estereotipado. Portanto, o corpo e a imagem pessoal possuem uma importância 

enorme no meio cinematográfico.  

Algumas pessoas já devem ter se perguntado: por que nos filmes e séries, as 

personagens acima do peso sempre aparecem com uma roupa bem destoada das 

outras personagens da mesma idade, ou do mesmo grupo de amigas? Se ainda não 

tiveram essa dúvida, devem ter notado como essas atrizes aparentam ser mais gordas 

na tela, e até, muitas vezes, com mais idade do que na vida real. Muitas dessas 

personagens, passam o filme inteiro com a aparência descuidada, até o final do filme, 
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quando acontece “o grande baile” ou alguma conquista amorosa e pessoal que traga 

a ideia de empoderamento. 

Já é de praxe, na última cena, a “gordinha” desajeitada aparecer com o cabelo 

arrumado, maquiada, postura ereta, roupa valorizando as curvas (às vezes ainda não 

é a roupa ideal para o biótipo), mas certamente vestindo um figurino com um estilo 

totalmente diferente do que vestiu o filme inteiro. Mas, quando a intenção do filme não 

é a de demonstrar uma “transformação”, a personagem “plus size” é quase sempre 

escondida por roupas largas e por tomadas de plano fechado. 

Este é o caso da personagem Alison Dilaurentis na série televisiva Pretty Little 

Liars, interpretada pela atriz Sasha Pieterse. A série possui sete temporadas, e 

estreou em 2010.  No ano de estréia, a atriz tinha apenas doze anos, era magra, 

cabelos loiros e compridos, figurino seguindo a linha do estilo girly com um toque de 

romantismo e sensualidade. Seu papel era o da popular e adorada, no sentido de ter 

a imagem desejada por todos e ao mesmo tempo invejada e odiada por muitos. Ou 

seja, o papel da tradicional “abelha rainha” dos filmes “high school” americanos. Com 

o passar dos anos, e no decorrer das temporadas, a trama modificou as características 

da personagem, apagando o lado sensual, diminuindo o lado feminino e aparentando 

ser mais “descuidada” com a beleza. 

Há rumores de que a mudança do caráter da personagem se deu em razão do 

aumento de peso sofrido pela atriz. No decorrer da série, a atriz engordou cerca de 

30kg. Se no início da trama a atriz era apenas uma pré adolescente de quatorze anos, 

no final da série, a atriz estava completando vinte e um anos, com o corpo totalmente 

diferente.  

Em razão da alteração de seu peso, a personagem que antes aparecia em 

destaque nas cenas, acabou sendo discretamente “apagada”. Seu figurino mudou 

drasticamente, suas cenas eram na maioria das vezes de plano fechado, ficando 

visível que tentaram esconder ao máximo o aumento de peso da atriz, sem valorizar 

a sua beleza. Em contrapartida, as outras personagens protagonistas: Spencer, 

Hanna, Arya e Emily, apareciam cada vez mais modernas, bem vestidas e seguras de 

si.  

A série inspirou milhares de adolescentes no âmbito da moda. Cada personagem 

tinha um estilo pessoal diferente, todos valorizavam a imagem das respectivas atrizes, 

exceto a da personagem Alison nas últimas temporadas, alvo de inúmeras críticas, 

inclusive de comentários ofensivos em sua rede social. 
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Com o uso exacerbado das redes sociais, é possível notar que as pessoas estão 

cada vez mais preocupadas com a sua imagem pessoal, interferindo de forma direta 

na autoestima das pessoas. O padrão de corpo ideal está diretamente ligado à 

imagem pessoal, delimitando grupos de amigos, relações amorosas e, como no caso 

estudado, alterando o destino e características de um personagem, afetando de forma 

direta a atriz. 

A Consultoria de Imagem e Estilo é uma profissão que busca valorizar a imagem 

pessoal de uma cliente, analisando e estudando seu estilo de vida, hábitos, biótipo e 

outras peculiaridades. Com a Consultoria, a cliente aprende a utilizar ferramentas de 

estilo específicas, adaptadas ao seu perfil, biótipo e rotina. Valorizando as suas 

características, auxiliando no aumento da autoestima, tornando a cliente mais segura 

de si. 

O figurinista, da mesma forma, estuda o perfil do personagem, e elabora o figurino 

de acordo com seu estilo de vida, hábitos e rotina. A valorização da imagem, neste 

caso da atriz, irá depender do propósito estabelecido ao personagem.  

A pesquisa teve por intuito, verificar a possibilidade de inserir as ferramentas 

utilizadas na Consultoria de Imagem e Estilo nas etapas de construção do figurino de 

um personagem. Foi realizado um estudo de caso, com análise e comparação dos 

figurinos da personagem Alison Dilaurentis na primeira e última temporada da série 

Pretty Little Liars. 

Busca-se evidenciar ao profissional da área de figurino, a importância de se ter o 

conhecimento básico das ferramentas de Consultoria de Imagem e Estilo ao elaborar 

um figurino, em especial, para uma atriz que mude consideravelmente de peso 

durante as gravações.  

O figurino é composto por elementos visuais que estabelecem a conexão entre o 

personagem e o contexto da narração, ajudando o ator e o público a distinguir um 

personagem. Seguindo a mesma linha, o papel da Consultora de Imagem e Estilo 

resume-se em utilizar elementos visuais para comunicar a imagem desejada pelo 

cliente e assim, apresentar sua verdadeira essência no contexto em que vive. Ambas 

as profissões possuem as ferramentas para trabalhar com a imagem. Mas, as 

ferramentas de Consultoria de Imagem e Estilo podem auxiliar o figurinista a criar um 

figurino que valorize a imagem pessoal da atriz, sem fugir da imagem designada à 

personagem. Na pesquisa, foram sugeridos figurinos alternativos para a personagem 

Alison Dilaurentis, valorizando seus pontos fortes, disfarçando seus pontos fracos, 
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sem envelhecer a atriz, ou limitar seu figurino em peças largas, mangas longas e cores 

escuras. Demonstrando, desta forma, que a aplicação das ferramentas da consultoria 

de imagem e estilo na construção de um figurino é válida e eficaz. 
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2 FIGURINO 

Para verificar a possibilidade de inserir diferentes ferramentas da Consultoria de 

Imagem e Estilo na construção do figurino de um personagem, faz-se necessário, 

primeiramente, expor uma breve explicação sobre o que é o figurino, sua importância 

e o papel do figurinista no processo de criação.  

2.1 O FIGURINO E SUA IMPORTÂNCIA 

Imaginar assistir a uma peça de teatro, uma novela ou um filme com atores vestindo 

suas próprias roupas gera um certo desconforto, e estranheza. O que seriam dos 

filmes de época se os atores vestissem suas roupas do cotidiano atual? Como 

saberíamos distinguir quem é a mocinha ou a vilã de um filme sem os elementos de 

imagem adequados? Mesmo com um cenário perfeito, a cena pareceria um ensaio na 

visão dos telespectadores.  

Entretanto, a profissão de figurinista no Brasil teve início apenas por volta da 

década de 1950. Rosane Muniz (2004, p.35) explica: 

 

O figurinista no Brasil é um profissional recente, tendo surgido, ainda que de 
forma precária, por vota dos anos 1940. Sábato Magaldi conta que não havia, 
na época, uma concepção unitária do espetáculo. O ator levava a sua própria 
vestimenta e era escolhido, muitas vezes, pelo fato de possuir o figurino para 
entrar em cena. O figurino só adquiriu relevância com a consolidação, nos 
anos 1950 e 60, da figura do encenador.  
 

Figurino é o traje idealizado ou confeccionado pelo figurinista, é o que o 

personagem irá vestir em uma produção artística. Pode ser composto de 

indumentária, acessórios, ou apenas de maquiagem e caracterização. Rose Mary e 

Lia Márcia (2012, p.165) complementam: 

 

Adereços de figurino como perucas e bigodes postiços são complementos 
indispensáveis; quando uma personagem precisa aparentar gravidez durante 
uma novela, são necessárias várias barrigas de tamanhos diferentes durante 
o desenrolar da trama. Ou até mesmo quando a atriz está grávida e a 
personagem não, Nesse caso o cuidado com a modelagem e o corte é fator 
determinante do processo de desenvolvimento da peça. 

 

O traje de cena é portanto, a peça chave que precisa estar contextualizada com a 

narrativa e elementos como tempo, espaço e personagem. Pode ser classificado 

como Realista, Ultrarrealista ou Simbólico. Nos figurinos realistas, deve-se trabalhar 
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com o contexto histórico, trazendo fidelidade à época definida pela sinopse; para-

realistas também são construídos com base em determinada época, entretanto, as 

peças podem ser estilizadas trazendo elementos da moda atual; os simbólicos não 

estão relacionados à um contexto histórico, o que importa aqui, é mostrar as 

características do personagem, o figurino pode ser exagerado e conceitual. Francisco 

Araújo Costa (2002, p.38) comenta: 

 

O figurino também chamado vestuário ou guarda-roupas – é composto por 
todas as roupas e os acessórios dos personagens, projetados e/ ou 
escolhidos pelo figurinista de acordo com as necessidades de roteiro e da 
direção de filme e as possibilidades do orçamento.  

 

A carga visual do figurino é muito grande, influenciando, assim como o cenário e 

todos os elementos de uma cena, na qualidade da interpretação do ator e por 

consequência na qualidade da peça, filme ou programa televisivo.  Segundo Beth 

Filipecki (apud ESPELHO, 2007, p.14) figurino, muitas vezes, é um cenário trazido à 

escala humana que se desloca com o ator”.  

Observa-se, que para desenvolver um figurino, o figurinista precisa 

acompanhar uma série de elementos. No livro Entre Tramas, rendas e fuxicos: “[...] 

Compromisso com a unidade da obra, coerência com o projeto estético e o desabafo 

de produzir individualizações, diferenciando cada um dos personagens, fazem parte 

de sua linha de estudos [...]” (ESPELHO, 2007, p. 22). 

Os elementos que compõem um figurino precisam estar alinhados com as 

características do personagem, cenário e roteiro, ele deve comunicar uma imagem 

precisa das características do personagem, agregando valor à produção artística e à 

interpretação do ator. A linguagem visual do figurino precisa comunicar a “alma” do 

personagem e o contexto histórico aos espectadores. Rose Mary e Lia Márcia (2012, 

p.165) explicam: 

Por ser o “cartão de visita” do personagem, a importância do figurino é tal que 
com um primeiro olhar sobre um personagem, antes mesmo de este emitir 
qualquer palavra, já processamos algumas informações sobre ele, 
conseguimos identificar elementos que o compõem, como pertencentes a 
uma determinada época ou contexto social. 

 

É, portanto, um elemento de linguagem visual essencial para o público 

compreender as características do personagem e para o ator se sentir mais próximo 

do personagem e por consequência, auxiliar em sua interpretação. Ele é carregado 
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de simbologia e serve para contextualizar o personagem em uma história, seja no 

teatro, televisão, cinema, dança ou ópera. Segundo Leite e Guerra (2002, p.51): 

 

As cenas silenciosas, a pintura, a fotografia ou mesmo a imagem armazenada 
na memória, como grafias aparentemente sem vida, mas intensas, embora 
apresentadas como composições fisicamente estáticas, são capazes de 
contar, comunicar, transmitir uma ideia, um sentimento, utilizando 
essencialmente elementos visuais entrelaçados, elaborados e estruturados, 
que necessariamente afetam o espectador.  

 

Antes de idealizar um figurino, o figurinista tem o dever de realizar pesquisas e 

ir atrás de todas as informações necessárias para “dar vida” e contextualizar o figurino 

com a história e o personagem. No cenário atual, o profissional da área possui 

inúmeras ferramentas que poderão auxiliá-lo no processo de criação incluindo 

inspirações de trabalhos de outros profissionais, referências em internet, pesquisas 

de campo e livros. Dependendo da época em que o personagem irá transitar, o 

figurinista consegue “linkar” todas as referências de elementos possíveis com o seu 

estilo de trabalho. Rose Mary Mariano (2012, p.164) explica que: 

 

No figurino para a TV o ponto de partida é a sinopse, e é a partir dela que 
começa a corrida para dar vida à personagens. Documentos, livros, filmes, 
revistas, jornais, sites, álbuns de fotografia, o cotidiano, instituições de 
pesquisas e até mesmo entrevistas e seminários com pessoas relacionadas 
ao tema são fontes de referências. 

 

O ator, o diretor, o autor, produção de arte, fotografia, iluminação, efeitos 

especiais, cenário, maquiadores, cabeleireiros e quaisquer outros detalhes envolvidos 

em uma produção artística, precisam estar conectados e em perfeita sintonia com o 

figurino.  A figurinista Ellen Milet (apud ESPELHO, 2007, p.15) defende que “o figurino 

não é uma função solo, ele está dentro de um tripé estético, em que você depende do 

fotógrafo e do cenógrafo para fazer um bom trabalho”. 

 Sobretudo, o figurino de hoje deve ser minuciosamente elaborado, observando 

os todos detalhes e acabamentos. Essa preocupação se dá em razão dos avanços 

tecnológicos e da própria exigência do público atual, um figurino impecável agrega 

valor à produção, assim como um figurino mal feito prejudica o resultado da produção 

artística. Nesse sentido, Lia Marcia (2012, p.166): 

 

O figurino criado hoje para televisão deve também ser pensado segundo as 
demandas das novas tecnologias do mundo globalizado. No princípio era a 
TV preto e branco, depois veio a TV colorida, e hoje, vivemos na era digital. 
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Esses avanços tecnológicos interferem diretamente na cena. As 
preocupações na área da cenografia e do figurino são fatores preponderantes 
no bom desempenho da nova mídia. O cuidado no acabamento das peças é 
fundamental, pois a imagem nessa nova tecnologia é aumentada em até seis 
vezes. Costuras, pespontos, aplicações de entretelas, bem como todas as 
texturas aparentes, como rendas, bordados etc., são focos de atenção maior. 
A cor também é uma preocupação, e os tons pastel merecem atenção maior. 

 

A mensagem visual de um figurino é vital, visto que a missão do figurinista é 

elaborar um traje de cena que constitua a imagem de um personagem contando a sua 

história. Lia Márcia (2012, p.164) comenta: 

 

O retrabalho dos códigos da moda, dos símbolos da indumentária, de uma 
carga de emoção, de convenções e de postura, faz do figurino um elemento 
revelador de memórias, provocador de lembranças, de histórias e construção 
de identidade de uma época. Por esse motivo, consideramos que há uma 
grande diferença entre figurino e moda; a moda é efêmera, e o figurino é 
registro. 

 

Tendo conhecimento do que significa o traje de cena e a sua importância na 

valorização e contextualização de uma produção artística, bem como no desempenho 

da interpretação do artista, cabe a seguir, a apresentação de uma breve análise sobre 

o papel do figurinista no processo de construção de um figurino.  

2.2 O PAPEL DO FIGURINISTA 

Dada a importância do traje de cena, cabe portanto, ressaltar a importância do 

papel do figurinista. O figurinista é um dos responsáveis pela qualidade de uma 

produção artística, o figurino escolhido ou produzido por ele, irá interferir diretamente 

no resultado da produção artística. A responsabilidade é tão grande, que no mercado 

atual, o figurinista precisa estar sempre atualizado, ter conhecimento cultural e 

histórico, acompanhar tendências, entender sobre modelagem, corte e costura. 

O figurinista exerce a sua profissão com a certeza de que irá executar três etapas: 

criação, produção e finalização. Para evitar surpresas desagradáveis, foi mencionada 

a importância do figurinista estar, sempre que possível, em contato com os 

profissionais da área de fotografia, cenografia, produção de arte e equipe técnica. O 

figurinista para exercer um bom trabalho, precisa ter conhecimento prévio dos 

elementos de um cenário, por exemplo: tipo de piso, cores de paredes, móveis, 

iluminação, dentre outras informações relevantes, que poderão inclusive, inutilizar um 

figurino por completo. Leite e Guerra (2002, p.81) lecionam: 
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A imagem na televisão é formada por linhas e sofre uma série de 
interferências. Determinadas texturas, cores e estampas não resistem à 
resolução de imagem e provocam ruído. Os tecidos de listras finas e 
contrastantes, tramas espinha de peixe ou pied-de-poule, e aquelas 
inspiradas nos desenhos da Optical Art são exemplos de textura que causam 
ruído. 
 

Além de estar em sintonia com os elementos de cena e fotografia, é importante 

que o figurinista entenda perfeitamente o biótipo da atriz. O figurinista que possui 

conhecimento dos elementos, cores, e styling que podem ser adaptados ao figurino 

para valorizar o corpo e reforçar o estilo e imagem de um personagem está um passo 

à frente dos demais.  

Como já mencionado, o cuidado com os detalhes e acabamentos são essenciais 

quando se pretende entregar um figurino impecável. Para o figurino chegar à etapa 

de finalização, ele precisa “casar” com o personagem, precisa valorizar e possibilitar 

a melhor atuação possível, respeitando e harmonizando com todos os elementos da 

produção, para chegar ao resultado final desejado. 

Elaborar um figurino requer muito estudo e pesquisa, o figurinista precisa ter 

consciência e habilidade para unir elementos que transmitam a imagem esperada de 

um personagem. Equilíbrio entre a imagem que o diretor idealizou e a visão do 

figurinista é fundamental. Nesse sentido, Bernardes (2006, p.27): 

A construção do figurino é fragmentada e altamente arriscada, pois está 
vulnerável aos anseios do diretor, à novidade, e, ao mesmo tempo, funciona 
numa perspectiva psicanalítica, como um meio pelo qual o figurinista se 
unifica e aparentemente se apresenta para o mundo. (PEDROSA, apud 
BERNARDES, 2006 p. 27) 

 

Como qualquer peça de roupa feita sob medida, é importante antes de finalizar 

um figurino, realizar um protótipo da peça, bem como, algumas provas de roupa antes 

de finalizar o traje. As provas finais são de extrema importância e geralmente são 

realizadas durante o ensaio das cenas. Possibilitando, a partir dos movimentos que o 

ator irá realizar, verificar se o traje é viável, como irá reagir com o cenário e fotografia, 

se as cores encaixam com a produção de arte e como ele aparecerá na tela. Leite e 

Guerra (2002, p.93) pontuam:  

 

As cenas no cinema e na televisão são inicialmente registradas para depois 
serem apresentadas. O figurinista responsável deve estar presente no local 
de gravação e/ou filmagem, para controlar a utilização do figurino. Diversas 
podem ser as angulações captadas pelas câmeras, criando inúmeras 
possibilidades de planos, onde os mínimos detalhes podem ser revelados. 
Concluindo, o figurinista, em qualquer área, ciente do projeto que lhe é 
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incumbido, deve considerar antes de tudo a mídia para qual o figurino será 
submetido. Conhecendo os limites e as possibilidades que ela lhe são 
próprias, garantindo, assim, a eficiência de seu produto. 

  

Para elaborar um figurino com coerência, o figurinista precisa realizar uma série 

de pesquisas visuais e históricas. Ao realizar essas pesquisas de referências para 

cada personagem, à certo ponto de sua carreira, o figurinista irá administrar um banco 

de dados particular, com anotações, entrevistas, imagens e textos históricos. Solange 

Wajnman (2002, p.155) explica que: 

 

[...] até o figurino chegar a ser desenvolvido como possibilidade concreta, isto 
é, protótipo, prova no corpo do artista e fotografia, muitas imagens e ideias 
foram extraídas desse cesto. Imagens da cultura, imagens que se referem à 
vida social e por isso mesmo oriundas de um extenso reservatório. 
Reservatório imagético, a nosso ver, consoante ao conceito de “bacia 
semântica”, cunhado por Gilbert Durand (1996, p.165), que se inspira no 
inconsciente coletivo de Jung. Trata-se de imagens que se interpretam e que 
delineiam inúmeros encaminhamentos, confluindo com várias outras 
imagens, a exemplo do percurso das águas que se movimentam a partir de 
uma grande bacia fluvial. 

 

Ao vestir um figurino, o ator tende a sentir a essência do personagem. Muitos 

atores confessam que ao vestir o traje de cena, a atuação muda, e se sentem muito 

mais conectados com o personagem. Leite e Guerra (2002, p.107) nesse sentido: 

 

O ato de vestir, pura e simplesmente, parte de uma idéia que se materializa 
pelo objeto roupa e tudo aquilo que se relaciona com a atitude de se 
ornamentar, desde penteados até as intervenções feitas diretamente sobre o 
próprio corpo, constituindo um sistema de representação. 

 

Levando-se em conta o foco da presente pesquisa, conhecer e saber executar 

algumas ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo mostra-se extremamente 

relevante quando se busca executar um figurino de qualidade. Conhecer sobre biótipo 

e saber quais elementos, acessórios e modelagem que funcionam para cada tipo de 

corpo, valorizam e favorecem a imagem da atriz, podendo inclusive, ajudar na sua 

interpretação e caracterização de um personagem. Rosy Mary Mariano e Lia Márcia 

Borges de Abreu (2012, p.166) complementam: 

 

A preocupação com a silhueta do ator/atriz é outro fator importante, visto que 
a nova televisão torna as pessoas mais largas. Assim tudo que puder 
contribuir para dar sensação de alongamento favorece os personagens. A 
importância do modelista é fundamental para o bom desenvolvimento do 
trabalho.  
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O profissional que trabalha com Consultoria de Imagem utiliza ferramentas que 

ajudam à alinhar o estilo pessoal e o objetivo de imagem de um cliente. Essas 

ferramentas quando aplicadas no desenvolvimento de um figurino, servem para 

alinhar as características da atriz com o perfil de um personagem. Visto a relevância 

do conhecimento de áreas diversas para a elaboração de um figurino, cabe ilustrar o 

processo da Consultoria de Imagem e Estilo, pontuando as etapas que auxiliam na 

elaboração de um figurino. 
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3 IMAGEM E ESTILO 

A crescente valorização da imagem pessoal estimulou não apenas o desejo 

das pessoas de se vestirem melhor, mas também o instinto de busca pela adequação 

e aceitação. A maneira como nos vestimos é um diferenciador social. Castilho (2004, 

p. 20) explica que: “No imbricamento das duas linguagens, moda e corpo concretizam 

subjetividades, marcam posições sociais, exploram e orientam opções sexuais, 

acordam ou polemizam com instituições políticas ou ideológicas.” 

Quando nos deparamos pela primeira vez com uma pessoa, automaticamente 

fazemos uma análise sobre o indivíduo. Essa primeira avaliação se dá através do 

discurso visual que a outra pessoa revela. Nesse primeiro contato (apenas visual), 

podemos sentir simpatia, antipatia, desejo ou rejeição. O estilo e a imagem pessoal 

são mediadores do comportamento social. 

Na atualidade, a visão mais importante sobre si talvez seja a da própria 

imagem. Como nos enxergamos, e a mensagem que transmitimos é fundamental para 

a autoestima e adequação do discurso visual. A imagem que uma pessoa tem sobre 

si mesma, levando em conta seu histórico de vida, a percepção dos outros sobre ela 

e a maneira que lidamos com esse discurso visual, figuram uma imagem pessoal. 

A moda contemporânea, cada vez mais democrática, permite a autonomia de 

imagem. O discurso visual do século XXI abre preferência ao discurso original, 

autêntico, permitindo que o indivíduo expresse seu estilo pessoal sem se sentir 

“amarrado” às tendências da moda.    

É possível considerar, atualmente, o estilo e a imagem pessoal como uma 

ferramenta de busca por aceitação. Essa busca está intimamente ligada ao discurso 

visual que transmitimos. Quando participamos de grupos, compartilhamos gostos e 

comportamentos, e muitas vezes estilos. Cristiane Mesquita (2012, p.39) leciona: 

 
A moda, pautada por valores como a efemeridade, o esteticismo, o 
individualismo e o consumismo (conforme apontado por Lipovetsky, 1989) – 
todos intensamente presentes na sociedade contemporânea -, vai ganhando 
espaço cada vez mais ampliado, como se seus domínios pudessem retratar 
toda uma realidade social e subjetiva. Ocorre uma dilatação do sistema em 
sentidos diversos, em suas relações, vetores e campos de ação. 

 

Redes sociais e outros meios de comunicação, são transmissores diários de 

discursos visuais de moda, podemos acompanhar a rotina de celebridades, 
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influencers e amigos, somos portanto, diariamente inspirados e influenciados por um 

“mix” de estilos. Kátia Castilho (2012, p.89) pontua nesse sentido: 

 

No século XX, a sociedade passou por mudanças bastante significativas, 
entre as quais se destaca a ampliação do espaço ocupado pelas mídias, o 
que provocou, entre outras consequências, alterações nos sistemas de 
valores sociais que reorientam o comportamento e as relações humanas. 
Inserida nesse novo cenário, a moda, como sistema que responde com 
grande agilidade às demandas incessantes por inovação, criou formas de 
manifestação que reafirmaram sua importância como segmento cultural e 
econômico. 

 

A perspectiva que temos sobre nós mesmos e o reflexo da nossa imagem 

quando desalinhadas, podem influenciar negativamente em diversos setores de 

nossas vidas. Em uma entrevista de emprego por exemplo, se o seu discurso visual 

não refletir a imagem que deseja, poderá acabar influenciando de forma negativa no 

resultado da entrevista. 

O autoconhecimento é a ferramenta mais valiosa para a representação da 

imagem pessoal. É através dele que conseguimos definir nosso estilo pessoal, gostos 

e preferências, encontrar nossas qualidades e apontar os defeitos.  

O objetivo da Consultoria de Imagem e Estilo é transmitir através de roupas e 

acessórios a imagem pessoal do cliente em harmonia com seu estilo, rotina e 

personalidade. Tita Aguiar (2003, p.26) explica: 

 

Um profissional que resolve modificar totalmente e estilo de uma pessoa do 
dia para a noite, impondo seu gosto pessoal, faz com o cliente perca a sua 
identidade; ele vai se olhar no espelho e vir que não é ele. Uma transformação 
tem de ser lenta e respeitar o estilo do cliente. 

 

Estilo é a interpretação da personalidade em aparência, é a marca pessoal de 

um indivíduo. O estilo pessoal é construído a partir de influências externas; pais, 

irmãos, amigos, ídolos, etc. Quando adultos, a personalidade ganha forma, tornando 

possível desenvolver a imagem pessoal que melhor expresse essa personalidade 

coordenada com o estilo pessoal. Glória Kalil (2007, p.11) explica o que é estilo: 

 

Estilo é o que faz de você única. É o seu modo de dizer ao mundo “sou 
singular”. Por isso mesmo, o estilo é mais do que uma maneira de se vestir; 
é um modo de ser, de viver, e de agir. São suas escolhas particulares, sus 
preferências, desejos, humores e até mesmo suas fantasias. Estilo são os 
modos, não as modas e os modismos. A moda é uma proposta da indústria. 
O estilo é uma escolha pessoal. 
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Cada indivíduo pode ter até três estilos, e durante sua vida oscila entre eles, o 

seu estilo de essência é o estilo mais predominante, podendo estar camuflado ou 

escondido. A apostila da Ecole Supérieure Relooking (2017, p.68) leciona que: 

 
O estilo de essência é uma bússola que orienta as ações de cada pessoa. 
Que comunica, sabiamente e sem ruídos, a todos a nossa volta, quem é a 
pessoa. Através do respeito à essência em ser, ao estilo pessoal, é possível 
imprimir credibilidade À imagem, e ter segurança na tomada de decisões, 
fortalecendo a autoestima e autoconfiança. 

  

Tendo conhecimento do estilo de essência e o objetivo de imagem que o cliente 

almeja, é possível, através da Consultoria de Imagem e Estilo, desenvolver uma 

imagem adequada, em harmonia com seu estilo de vida.  

O mercado profissional ligado à imagem, possui uma enorme demanda em 

setores como marketing, produção de moda e figurino. Dingemans (apud MESQUITA, 

1999, p.43 ) pontua: 

 
[...] Designa a criação /concepção de imagens que traduzam abrangente e 
subjetivamenteum estilo de vida, um perfil de consumo, ou ainda uma 
proposta estilística, seja ela de um designer, de uma marca, de uma revista, 
ou ainda de um produto. No campo da moda, o stylist pode atuar em projetos 
variados como editoriais fotográficos, campanhas publicitárias, catálogos 
promocionais, desfiles, consultoria pessoal e figurino.  
  

Titta Aguiar (2015, p.39) explica que: “Toda pessoa tem um estilo pessoal 

baseado em seu estilo de vida, profissão, idade, local onde mora, biótipo, hobby e 

posição social.” e complementa: 

[...] O estilo é a expressão pessoal de quem somos, a expressão do caráter, 
a relação com o mundo à nossa volta; tem conteúdo pessoal, pois tiramos da 
moda somente aquilo com o que nos identificamos. O estilo pessoal reflete 
na roupa as mudanças que se passam em nossas vidas. O profissional deve 
selecionar, dentro das tendências da moda, aquilo que tem a ver com o estilo 
pessoal do cliente. (AGUIAR, 2015, p.40) 

A imagem pessoal e estilo quando alinhados, representam a identidade visual 

de um indivíduo. As roupas e símbolos utilizados para a apresentação de uma imagem 

pessoal precisam estar de acordo com o estilo pessoal do cliente, e não 

necessariamente “estar na moda”, ou a essência da imagem encontrar-se-á 

desalinhada. Aguiar, 2003 p.192: 

 

Moda também é importante. Contudo, primeiramente, devemos encontrar o 
nosso estilo, e depois ir em direção à moda, de acordo com a nossa 
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personalidade e preferência, sem deixar que ninguém dite o que devemos 
usar. 

 

Considerando a importância da imagem pessoal e o seu impacto em diversos 

setores de nossas vidas, cabe a seguir, uma breve explicação sobre o processo da 

Consultoria de Imagem e Estilo e a forma que o profissional dessa área atua. 

3.1 CONSULTORIA DE IMAGEM E ESTILO 

A consultoria de Imagem e Estilo busca soluções para valorizar os pontos 

positivos e tirar o foco dos pontos negativos de um cliente, para que ele se enxergue 

da melhor maneira possível, elevando a sua autoestima e autoconfiança. É um 

trabalho que busca alinhar, através de ferramentas específicas, personalidade, 

características físicas e estilo pessoal, resultando em uma imagem adequada para o 

meio social que o cliente frequenta ou busca frequentar. 

A Consultoria de Imagem é realizada em um período de tempo variável, que irá 

depender do perfil do cliente, objetivo de imagem e método utilizado pelo profissional. 

No processo da consultoria, intercala-se teoria e prática, arroladas em diversas 

etapas: questionário com perguntas abertas; teste de coloração pessoal; análise 

morfológica; análise do estilo pessoal; consultoria em vestuário, acessórios, 

maquiagem e cabelo; personal shopper; otimização de guarda-roupa; montagem de 

looks e entrega do dossiê que servirá de guia de imagem e estilo para a cliente. 

 

Etapa 01: Definir objetivo de Imagem: 

A principal meta da Consultoria é definir o objetivo de imagem do cliente. Para 

conseguir externar o objetivo de imagem da melhor maneira possível, é realizada uma 

entrevista inicial, com um questionário com perguntas abertas. São perguntas gerais: 

sobre a rotina diária da cliente, como rotina de beleza, como escolhe suas roupas, 

como organiza o guarda-roupa; profissionais, para entender como é o dia a dia da 

cliente, qual o ambiente de trabalho, que cargo exerce; sobre lazer, o que costuma 

fazer nas horas livres; eventualidades, se costuma viajar, como prepara sua mala; e 

objetivos, que são perguntas para um teste de autoconhecimento, para entender como 

o cliente se enxerga e como gostaria de ser visto, extraindo o objetivo de imagem. 

As perguntas podem ficar repetitivas, mas é importante, esse questionamento 

repetitivo, pois dependendo do jeito que é feita uma mesma pergunta, pode-se receber 
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respostas diferentes, já que o processo de consultoria também é um processo de 

autoconhecimento e direcionamento. Portanto, faz-se necessário retirar o máximo de 

informações da cliente, obter o máximo de referências visuais, para poder ter a certeza 

de que o objetivo de imagem que a cliente almeja, está de acordo com o 

compreendido.     

 

Etapa 02: Estilo pessoal: 

Alinhado ao objetivo de imagem, deve estar o estilo pessoal da cliente. Com a 

democratização da moda, pode-se exemplificar diversas variações de estilos, os mais 

conhecidos, considerados universais são: clássico ou elegante, fashion, natural, 

estudante, sofisticado, dramático, romântico, sexy, criativo e moderno. Glória Kalil 

(2007, p.13) complementa: 

 
Quem tem estilo faz escolhas de forma consciente, coerente e sistemática, 
com o objetivo de ser visto exatamente como planejou. Mais do que o ato de 
escolher, quem tem estilo faz um depoimento de si mesmo, com toda nitidez. 
De longe dá para saber a que tribo pertence. O estilo manifesta sua 
identidade social e sinaliza para os outros de que modo você quer ser tratada. 
 

O estilo clássico ou elegante, é um estilo para mulheres com perfil que apreciam 

discrição e minimalismo, que gostam de se sentir adequadas em todas as ocasiões, 

apreciam tradições e vivem uma rotina bem disciplinada.  Esse estilo transmite uma 

imagem discreta, constante e adequada. São elementos de vestimenta: Roupas 

minimalistas, tecidos de qualidade, bem passadas, corte, modelagem e acabamento 

impecáveis, cores básicas e neutras, acessórios de qualidade como bijuterias finas ou 

jóias, lenços, bolsas estruturadas, como é possível visualizar na (figura 01) abaixo: 
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Figura 01: Painel Estilo Elegante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
Foto1:Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/396739048422436062/> Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/614319205402089495//> Acesso em: 
07 nov 2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/462322717998263563/>Acesso em: 
07 nov 2019.  

  

O estilo fashion é característico das mulheres que acompanham o universo da 

moda, que gostam de novidades, que consomem tendências e que gostam de 

visibilidade. As mulheres desse estilo apreciam o que é novidade no mundo fashion, 

tanto em cores, acessórios e peças de roupas, é imprevisível, e não se preocupa em 

comprar uma peça de alta qualidade, pois gosta de sempre inovar, e reciclar seu 

guarda-roupa. Essas características podem ser visualizadas na (figura 02) abaixo: 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/396739048422436062/
https://www.pinterest.es/pin/614319205402089495/
https://www.pinterest.es/pin/614319205402089495/
https://www.pinterest.es/pin/462322717998263563/
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Figura 02: Painel Estilo Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/513973376225621958/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/540502392781268713/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/357473289172464144/>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 

O estilo natural, é o estilo da mulher que geralmente se considera “sem estilo”. 

O perfil de mulheres desse estilo, não se preocupa com tendências ou adequação, a 

principal preocupação é o conforto e funcionalidade. Mulheres desse estilo são 

práticas, e não ligam pra imagem e com o que os outros pensam. Podem transmitir 

uma imagem de pessoa desleixada, e sem credibilidade em um ambiente profissional. 

Evita saltos, gosta de roupas de algodão ou malha, bolsas grandes e tudo que remeta 

praticidade, como os exemplos na (figura 03) abaixo: 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/513973376225621958/
https://www.pinterest.es/pin/540502392781268713/
https://www.pinterest.es/pin/357473289172464144/
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Figura 03: Painel Estilo Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/238127899024309343/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/62206038589842227/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/504403226990407409//>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 

O estilo estudante, é o perfil de estilo de mulheres mais descontraídas, que 

gostam de conforto, que passam uma imagem de “menina moleca”. Esse estilo tem 

por característica de vestimenta, peças de roupas com personagens de desenho 

animado, frases, cores vivas, acessórios com referências lúdicas e infantis, como na 

(figura 04) abaixo:  

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/238127899024309343/
https://www.pinterest.es/pin/238127899024309343/
https://www.pinterest.es/pin/62206038589842227/
https://www.pinterest.es/pin/62206038589842227/
https://www.pinterest.es/pin/504403226990407409/
https://www.pinterest.es/pin/504403226990407409/
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Figura 04: Painel Estilo Estudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1:  Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/294634000599918964/> Acesso em: 07 nov 
2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/331085010105314846/Acesso em: 07 nov 
2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/543809723755305411/Acesso em: 07 nov 
2019. 

 

A mulher do estilo sofisticado, se importa muito com a opinião alheia, gosta de 

ser notada, e causar impacto. Cuida muito da beleza, está sempre com cabelo, pele 

e unhas impecáveis. Transmite uma imagem de mulher refinada, é discreta no 

comportamento, mas não passa despercebida, gosta de roupas marcantes e de 

qualidade, pode transmitir uma ideia de distanciamento e arrogância. Segue abaixo, 

imagens desse estilo (figura 05): 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/294634000599918964/
https://www.pinterest.es/pin/294634000599918964/
https://www.pinterest.es/pin/331085010105314846/
https://www.pinterest.es/pin/331085010105314846/
https://www.pinterest.es/pin/543809723755305411/
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Figura 05: Painel Estilo Sofisticado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/752945631434382199//> Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139//> Acesso em: 

07 nov 2019. Foto 3: Disponível em: <  https://www.pinterest.es/pin/233835405623486498/>Acesso 

em: 07 nov 2019. 

 

O estilo dramático, é o estilo da mulher exagerada, que gosta de chocar com a 

sua imagem. Como é possível ver na (figura 06), é um estilo que prioriza peças 

chamativas, assimetria, misturas de texturas, estampas e acessórios. Gosta de 

chamar a atenção e ser vista como diferente, usa de tudo, mistura tudo, mas consegue 

manter um equilíbrio visual, dentro da proposta do discurso de impacto. Segue 

imagem 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/752945631434382199/
https://www.pinterest.es/pin/752945631434382199/
https://www.pinterest.es/pin/294634000599918964/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/233835405623486498/
https://www.pinterest.es/pin/233835405623486498/
https://www.pinterest.es/pin/233835405623486498/
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Figura 06: Painel Estilo Dramático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1:Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/705868941576488734/> Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/601089881492451639///> Acesso em: 

07 nov 2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/481111172673859506//> Acesso 

em: 07 nov 2019. 

 

A mulher do estilo romântico, e afetuosa, emocional, ultra feminina, tem uma 

delicadeza natural, boa postura, prefere cores claras e opacas, gosta de tudo que é 

delicado, abusa das saias e vestidos, saltos, estampas florais.  Pode transmitir a 

imagem de mulher muito frágil e sonhadora. Segue abaixo três exemplos desse estilo 

na (figura 07): 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/705868941576488734/
https://www.pinterest.es/pin/705868941576488734/
https://www.pinterest.es/pin/601089881492451639/
https://www.pinterest.es/pin/601089881492451639/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/306385580886021139/
https://www.pinterest.es/pin/481111172673859506/
https://www.pinterest.es/pin/481111172673859506/
https://www.pinterest.es/pin/294634000599918964/
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 Figura 07: Painel Estilo Romântico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/328973947781186119/ >Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/306385580887564107/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3:Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/859554278849977922/>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 

O estilo sexy, é o estilo da mulheres que são sensuais na essência, são muito 

femininas, e escravas da beleza, autoestima elevada e gostam de ser notadas pela 

beleza. Na (figura 08) verifica-se a preferência por roupas que desenham as curvas e 

mostram o corpo, decotes profundos e micro saias e cores fortes. As mulheres do 

estilo sexy estão sempre maquiadas, e gostam de chamar a atenção. Podem transmitir 

uma imagem de futilidade e falta de inteligência em uma sociedade machista.  

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/328973947781186119/
https://www.pinterest.es/pin/328973947781186119/
https://www.pinterest.es/pin/306385580887564107/
https://www.pinterest.es/pin/306385580887564107/
https://www.pinterest.es/pin/859554278849977922/
https://www.pinterest.es/pin/859554278849977922/
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Figura 08: Painel Estilo Sexy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/561894491009924916/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2:Disponível em:< https://www.pinterest.es/pin/658018195539533928/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/832954893562190734/>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 

O estilo criativo é o estilo de mulheres que apreciam a originalidade, possuem 

personalidade forte e a criatividade é algo natural, espontâneo. Misturam estampas 

com proporção em um equilíbrio perfeito. Coordenam looks com muita facilidade, e 

não possuem regras, um dia podem estar vestindo algo mais confortável, outro dia 

mais elegante, no outro moderno, tudo vai depender do estado de espírito e inspiração 

do dia. Segue abaixo na (figura 09) exemplos do estilo criativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/561894491009924916/
https://www.pinterest.es/pin/561894491009924916/
https://www.pinterest.es/pin/561894491009924916/
https://www.pinterest.es/pin/658018195539533928/
https://www.pinterest.es/pin/658018195539533928/
https://www.pinterest.es/pin/832954893562190734/
https://www.pinterest.es/pin/832954893562190734/
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Figura 09: Painel Estilo criativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1:Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/591027151078726898/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2:Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/253820128982762632/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/448108231665792287/>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 

Por fim, o estilo moderno, é o estilo da mulher que gosta de se sentir segura, 

mas também aprecia novidades, busca praticidade, consome moda, gosta de usar o 

que já está validado, e não o que é tendência, como as mulheres do estilo fashion. 

Como é possível verificar na (figura 10), costuma valorizar o look com acessórios 

coloridos, e elementos de moda. Se veste de acordo com cada estação e com o que 

está na moda.  

 

 

 

 
 

https://www.pinterest.es/pin/591027151078726898/
https://www.pinterest.es/pin/591027151078726898/
https://www.pinterest.es/pin/253820128982762632/
https://www.pinterest.es/pin/253820128982762632/
https://www.pinterest.es/pin/448108231665792287/
https://www.pinterest.es/pin/448108231665792287/
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Figura 10: Painel Estilo moderno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Foto 1:Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/394065036128639643/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 2: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/292241463293597895/>Acesso em: 07 

nov 2019. Foto 3: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/290130400995521073/>Acesso em: 07 

nov 2019. 

 
Como visto, cada estilo possui um discurso visual diferente, e o papel da 

Consultora é alinhar o estilo identificado com o objetivo de imagem e biótipo da cliente, 

fornecendo uma imagem pessoal sem ruídos. Kátia Castilho (2004, p.81) explica: 

A possibilidade de redesenhar o próprio corpo, em razão da eterna 
insatisfação humana com a própria aparência, é um dos moventes que 
permitem a transformação do ser humano biológico ou “mais natural” em ser 
cultural. A imagem que um sujeito cria de si mesmo exprime-se então, em 
codificações, em seu modo de parecer, de mostrar-se para ser visto.” 

O estilo pessoal, na Consultoria de Imagem e Estilo é identificado após uma 

série de avaliações e questionamentos feitos ao cliente. Na construção do estilo de 

https://www.pinterest.es/pin/394065036128639643/
https://www.pinterest.es/pin/394065036128639643/
https://www.pinterest.es/pin/292241463293597895/
https://www.pinterest.es/pin/292241463293597895/
https://www.pinterest.es/pin/290130400995521073/
https://www.pinterest.es/pin/290130400995521073/
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um personagem, a sua gênese é elaborada pelo roteirista, e para o figurinista 

identificar o estilo do personagem, também faz-se necessária a realização de um 

estudo acerca do perfil psicológico e estilo de vida do personagem.  

Definido o objetivo de imagem, e identificado o estilo da cliente, deve-se realizar 

a etapa de diagnóstico de biótipo.  

Etapa 03: Diagnóstico de Biótipo: 

Nessa etapa, a Consultora realiza a análise morfológica, medindo as 

proporções do corpo da cliente. É necessário observar a estrutura óssea do corpo e 

suas particularidades, comparar as medidas da largura dos ombros, cintura e quadril, 

para realizar o diagnóstico. A análise morfológica, permite que a consultora indique 

quais roupas podem harmonizar com o tipo de silhueta da cliente, oferecendo um 

equilíbrio visual das proporções. São sete os tipos de morfologia feminina: em “X” ou 

ampulheta, em “8” ou ampulheta maior, redonda, em triângulo, triângulo invertido, 

retângulo e oval. Segue imagem (figura 11) representativa para visualização dos tipos 

de silhueta: 

Figura 11: Tipos de Silhueta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/90494273747640979/> Acesso em: 02 nov 2019. 

 

https://www.pinterest.es/pin/90494273747640979/
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Algumas características de cada tipo de silhueta (figura 11): 

1. Morfologia triângulo invertido: perfil de silhueta das mulheres esportistas, 

ginastas. Ombros mais largos e quadril estreito 

2. Morfologia retangular: As medidas dos ombros, cintura e quadris são as 

mesmas, é uma silhueta carente de cintura. 

3. Morfologia oval: Ombros e quadris pequenos, cintura e barriga são as 

maiores medidas.  

4. Morfologia redonda: A silhueta é carente de cintura, barriga proeminente, 

braços largos.  

5. Morfologia em triângulo: desproporção entre as medidas do quadril e 

ombros. Ombros estreitos e quadril largo, coxas grossas.  

6. Morfologia em ampulheta ou em X: É uma silhueta com proporções 

equilibradas, quadris alinhados com os ombros e cintura marcada. 

7. Morfologia em 8 ou ampulheta maior: Essa morfologia assemelha-se com 

a ampulheta, cintura marcada, ombros e quadris mais arredondados, 

formas mais “carnudas”. 

Kátia Castilho explica que: “Ao buscar a relação estética entre a forma 

estrutural do corpo e a decoração têxtil, constatamos que ela pode ou não adequar-

se à configuração anatômica do corpo.” (CASTILHO, 2004, p.61) 

Definidos o objetivo de imagem, o estilo pessoal e o biótipo da cliente, pode-se 

iniciar a etapa da Análise de Coloração Pessoal.  

Etapa 04: Coloração Pessoal 

Nessa etapa, é realizado um teste com a intenção de verificar quais são as 

cores que harmonizam e favorecem a beleza da cliente. Na Análise de Coloração 

Pessoal, é observado as características da pele da cliente e o contraste natural entre 

cor dos olhos, boca, sobrancelhas, cabelo e pele. Deve-se realizar o teste, 

aproximando tecidos coloridos em uma sequência lógica, para obter informações 

referentes à dimensão das cores como: temperatura, intensidade e profundidade da 

pele da cliente. As cores certas suavizam marcas de expressões na pele, valorizam 

traços, minimizam imperfeições e disfarçam olheiras.  

O método sazonal expandido do Studio Immagine possui doze cartelas de 

cores divididas em quatro estações, cada estação possui três características que 
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envolvem Temperatura (quente, fria, neutra-quente ou neutra-fria), Intensidade 

(brilhante ou suave, matte ou opaca) e profundidade (claro ou escuro). Nomenclatura 

das cartelas: Verão Suave, Verão Frio e Verão Claro; Primavera Clara, Primavera 

Quente e Primavera Brilhante; Inverno Brilhante, Inverno Frio e Inverno Escuro; 

Outono Escuro, Outono Quente e Outono Suave. A seguir, será apresentado um breve 

resumo esquematizado das cartelas de cores e suas características de acordo com o 

processo do Studio Immagine: (ULRICH, [2019], p.32 a 47) 

 

a) Cartela Verão: Tem como características, baixo contraste claro, médio 

para baixo claro ou médio. Cabelos mais acinzentados e subtom de pele 

rosado. Temperatura Fria, Intensidade Suave, Profundidade Clara. 

Cartelas subdividem-se em: 

 

- Verão Frio: Temperatura fria é a principal característica, intensidade 

suave, profundidade claro, média claro ou média. É possível notar, 

através da (figura 12) que são cores frias com bastante mistura de azul 

e cinza, claras e suaves ou opacas. 

Figura 12: Verão Frio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b  
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- Verão Suave: Intensidade suave é a principal característica. Temperatura 

secundária: neutro frio, profundidade: clara, média clara ou médio. Ao 

visualizar a cartela (figura 13) é possível notar a composição de cores 

mais misturadas, opacas e portanto, suaves.  

Figura 13: Verão Suave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

- Verão Claro: Profundidade clara é a principal característica. Temperatura 

secundária: neutro frio. Intensidade suave.  Na cartela (figura 14) 

encontram-se cores mais frias, claras, alegres e suaves. 
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Figura:14 Verão Claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

b) Cartela Outono: Tem como características, contraste baixo escuro, 

médio, médio para alto ou alto. Exceção:  médio baixo ou baixo. Cabelos 

escuros com fundo quente. Subtom de pele quente e dourado opaco. 

Temperatura Quente, Intensidade Suave, Profundidade Escura. 

Cartelas subdividem em: 

 
 - Outono Quente: Temperatura quente é a principal característica. 

Intensidade suave. Profundidade escura ou médio escuro. Na cartela 

(figura 15), é possível notar a composição de cores com tons ais terrosos, 

alaranjados, cores bem quentes. 
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Figura 15: Outono Quente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

- Outono Suave: Intensidade suave é a principal característica. 

Temperatura secundária: neutro quente. Profundidade claro, médio claro, 

médio, médio escuro. É uma cartela (figura 16) com cores quentes, no 

entanto, mais opacas e claras que a cartela de outono quente (figura 15). 

 

Figura 16: Outono Suave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 
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- Outono Escuro: Profundidade escuro é a principal característica. 

Temperatura secundária: neutro quente. Intensidade suave. Uma cartela 

(figura 17) com cores quentes, mais escuras e uma intensidade suve para 

intermediária. 

 

Figura 17: Outono Escuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

c) Cartela Inverno: Tem como características, baixo contraste escuro, médio 

para baixo escuro, médio, médio para alto ou alto. Cabelos escuros e 

fundo frio. Subtom de pele: frio, com um tom rosado discreto, pode ser 

pálida. Temperatura Fria, Intensidade Brilhante, Profundidade Escura. 

Cartelas subdividem em: 

 
- Inverno Frio: Temperatura fria principal característica. Profundidade 

escura, média escuro, média. Intensidade brilhante. Cartela (figura 18) 

com cores mais frias, mistura entre claras e escuras e cores intensas.  
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Figura 18: Inverno Frio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

- Inverno Brilhante: Intensidade brilhante principal característica. 

Temperatura secundária: neutro fria. Profundidade escuro, médio 

escuro, médio. Cartela (figura 19) cores frias e intensas 

 

Figura 19: Inverno Brilhante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 
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- Inverno Escuro: Profundidade escura principal característica. 

Temperatura secundária: neutra fria. Intensidade brilhante, médio alto 

ou médio. Cartela (figura 20) cores mais escuras e intensas.  

 

Figura 20: Inverno Escuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

d) Cartela Primavera: Tem como características contraste baixo escuro, 

médio para baixo escuro, médio, médio para alto, alto, médio para baixo 

claro, baixo claro, médio para baixo claro e médio. Cabelos tons quentes. 

Subtom de pele: quente, dourada e brilhante. Temperatura Quente, 

Intensidade Brilhante e Profundidade Clara. Cartelas subdividem em: 

 
- Primavera Quente: Temperatura quente principal característica. 

Intensidade brilhante, média alta, média.  Profundidade clara, media 

clara, média. Pode-se notar na cartela (figura 21) cores quentes e 

intensas: 
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Figura 21: Primavera Quente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

- Primavera Brilhante: Intensidade brilhante é a principal característica. 

Temperatura secundária: neutro quente. Profundidade: média, média 

clara ou clara. Cartela (figura 22) de cores intensas  

 

Figura 22: Primavera Brilhante 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 
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- Primavera Clara: Profundidade clara é a principal característica. 

Temperatura secundária: neutro quente. Intensidade: média, média 

baixa e média alta, baixa. Cartela (Figura 23) cores claras e quentes. 

 

Figura 23: Primavera Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ulrich ([2019]b 

 

Para facilitar o entendimento, segue um painel (figura 24) representando a 

cartela de Outono Suave.  
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Figura 24: Painel Outono Suave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. Foto Gisele Bündchen Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/pin/859624647603085767/> Acesso em: 23 nov.2019. 

 

No painel (figura 24), é possível notar como as cores da cartela outono suave 

(figura 16) valorizam a paleta de cores naturais da Ubermodel Gisele Bündchen. 

Portanto, a beleza natural da Gisele é destacada com cores quentes, com menos 

brilho ou seja, mais suaves, que remetem as cores das paisagens de outono, tons 

mais alaranjados, terracota e verdes mais queimados (amarelados).  

Etapa 05: Otimização de guarda-roupa e montagem de looks: 

Cartela de cores definida, a próxima etapa da consultoria consiste na análise 

do guarda-roupa. Nessa etapa é realizado a otimização do guarda roupa da cliente, 

eliminando peças que não correspondem ao objetivo de imagem e estilo, não servem 

para o biótipo, não favorecem a paleta de cores da cliente, bem como, peças 

defeituosas que não podem mais ser reparadas. Nessa etapa a consultora também 

elabora combinações de looks com as peças de roupas e acessórios da cliente, 

trazendo sugestões de compras e ensinando como realizar essas combinações para 

a prosperidade. Em alguns casos, a Consultora pode realizar um dia de compras, no 

https://br.pinterest.com/pin/859624647603085767/
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qual acompanha a cliente em lojas pré selecionadas, auxilia na escolha das peças e 

montagem de looks. Tita aguiar (2015, p.127) complementa: 

É essencial que o guarda-roupa, depois de montados os capsule wardrobe, 
seja organizado de maneira que seu cliente, ao procurar uma peça de roupa, 
consiga visualizá-la sem demora, pois a maioria das mulheres, ao abrir a 
porta do armário, se depara com várias roupas, mas não consegue encontrar  

Para finalizar o atendimento, a Consultora deve entregar um dossiê com 

informações relevantes e imagens das montagens de looks para a cliente consultar 

em sua ausência.  

A seguir, parar dar início ao estudo de caso, será apresentado um breve 

histórico sobre o termo plus size. A proposta da pesquisa é mostrar a relevância da 

aplicação das ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo na elaboração de um 

figurino, utilizando-se de exemplo um caso específico de uma atriz que engordou 

cerca de 30kg durante as gravações de uma série, por essa razão, serão abordados 

alguns assuntos relevantes à pesquisa, envolvendo o público de mulheres plus size. 

           

            

            

            

            

       



48 

 

4 UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O TERMO PLUS SIZE  

Desde a Pré-História à Renascença o padrão estético era ditado por mulheres 

mais “cheias”. Esse padrão permaneceu durante certo tempo, e foi estabelecido pelas 

classes dominantes que classificaram a gordura como um atributo físico indicador de 

“boa saúde”.  

Para começar a estudar sobre o termo plus size, é essencial comentar a 

trajetória da designer e empresária Lena Bryant, fundadora da marca Lane Bryant inc. 

Em 1895, Lena foi para os Estados Unidos, Nova York, e começou a trabalhar como 

costureira, recebendo um dólar por semana. Em apenas um ano, Lane se destacou e 

como costureira passou a ganhar um salário de quinze dólares por semana, o que 

para a época era um ótimo salário. Lane casou, engravidou e acabou ficando viúva 

logo após o nascimento do seu filho. Segundo informações Da fonte American Jewish 

Historical Society (2019):  

 

Em 1904, os negócios de costura de Bryant haviam se tornado tão bem-
sucedidos que ela abriu uma loja na Quinta Avenida, com aposentos nos 
fundos. O cunhado de Lena emprestou US $ 300 para abrir uma conta 
bancária como capital de giro e, quando o funcionário do banco foi registrar a 
conta, digitou seu nome acidentalmente como Lane, que se tornou o novo 
nome da loja. Assim começou a empresa pioneira de roupas femininas 
conhecida como Lane Bryant. 

 

Na década de 1920 através da designer o termo “plus size” foi difundido. A 

designer lançou pelo meio da sua marca o primeiro modelo de vestido para gestantes 

comercializado da história, o modelo tinha a cintura regulável, saia plissada e era 

chamado de “maternity dress”. A marca também fabricava lingeries e espartilhos, e 

tornou-se a primeira marca a divulgar anúncios de roupas para gestantes. Abaixo 

imagens de anúncios (figura 25 e figura 26) de corset para gestantes e dos vestidos 

de maternidade da designer: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/new-york-state-jewish-history
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Figura 25: Corset para gestantes 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Vestido Materninadade 
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O conservadorismo da época, dificultou o processo de vendas, porque naquele 

tempo não eram divulgados pela imprensa assuntos relacionados à gravidez.  

Com o sucesso de vendas das peças para gestante, a designer Bryant 

começou a se interessar por um novo nicho que também estava carente de mercado. 

Em meados de 1922, lançou em seus catálogos, modelos de peças em tamanhos 

especiais para mulheres “robustas”, nome dado às mulheres que vestiam manequim 

acima do padrão da época. O sucesso da linha plus size foi tão grande, que anos mais 

tarde, outras lojas começaram a publicar em seus catálogos modelos de peças plus 

size. 

Abaixo imagem (figura 27) de um anúncio da linha plus size no catálogo de 

Bryant: 

 
Figura 27: Anúncio Misses Plus Size 
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Antes da Primeira Guerra Mundial, nenhum fabricante de roupas femininas 

trabalhava com o mercado de roupas para mulheres acima do peso. Lena Bryant fez 

uma pesquisa de mercado, mediu cerca de quatro mil e quinhentas mulheres em sua 

loja e analisou estatísticas coletadas em outras duzentas mil mulheres. A designer 

percebeu que haviam três tipos comuns de mulheres plus size e desenhou modelos 

de roupas para vestir essas mulheres. Segundo a biografia da designer disponível 

através da fonte American Jewish Historical Society (2019): 

 

Em 1923, as vendas da empresa alcançaram cinco milhões de dólares e as 
vendas de roupas completas superaram as vendas de roupas de 
maternidade. Em 1915, a Lane Bryant abriu sua primeira loja de varejo em 
Chicago, e em 1969 a rede havia crescido para mais de 100 lojas, com 
vendas combinadas de US $ 200 milhões. 

 

Até aquele momento, o termo plus size era utilizado apenas para designar 

roupas de tamanho diferenciados e não propriamente para denominar o público de 

mulheres que compravam as roupas. Em 1953, com um anúncio da marca extinta 

Korell publicado no jornal Daily Record of Statesville, N.C, o termo “mulheres plus 

size” foi usado pela primeira vez, o anúncio dizia: “wonderful action-plus dress for the 

plus-sized woman”. No entanto o termo foi visto como ofensivo pela maioria. 

Passadas algumas décadas, o grupo italiano Max Mara Fashion Group, 

também marcou a história da moda plus size. Na década de 1980 lançou a marca 

Marina Rinaldi, uma grife que atua até os dias de hoje, e trabalha com o slogan “Estilo 

não é um tamanho, é uma atitude”. A grife fornece modelos de peças elegantes para 

mulheres com manequim do 42 ao 58. Abaixo foto (figura 28) da campanha primavera 

verão 2019 da marca, modelo Ashley Graham: 
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Figura 28: Ashley Graham para Marina Rinaldi Primavera/verão 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.fashiongonerogue.com/ashley-graham-marina-
rinaldi-spring-2019-campaign/> . Acesso em :26 out 2019. 

 

No final do século XX, com a democratização da moda, houve um considerável 

aumento da diversificação de estilos, e gêneros. No século XXI, a palavra diversidade 

entrou na “moda”, o diferente se tornou belo e passou a ser almejado, e o imperfeito 

passou a ser “cool”.  

Observa-se, nas redes sociais, que celebridades consideradas plus size estão 

se mobilizando para ganhar espaço, e mostrar para as novas gerações, que é possível 

ser feliz estando “fora” dos padrões de beleza. É o caso da modelo Ashley Graham 

da campanha da grife Marina Rinaldi mostrada anteriormente. A modelo é ativista e 

participa de um movimento chamado Health at Every Size (HAES), dá palestras em 

escolas sobre auto-aceitação e imagem corporal, e está sempre posando em sua rede 

social de biquíni, mostrando seu corpo natural, sem correções, usando roupas que 

valorizam suas curvas, e inspirando mulheres acima do peso a se aceitarem e serem 

felizes do jeito que são. Nesse sentido, Káthia Castilho (2012, p.91) explica: 

 

[...] Tais adequações do corpo adornado e vestido, preparado para entrar na 
cena social, revelam a necessidade de pertencimento, de ser aceito e 
participar de determinado grupo, bem como criar novos cenários e 
possibilidades de investimentos estéticos e estésicos. Essa necessidade 

https://www.fashiongonerogue.com/ashley-graham-marina-rinaldi-spring-2019-campaign/
https://www.fashiongonerogue.com/ashley-graham-marina-rinaldi-spring-2019-campaign/
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manifesta-se na criação de novos espaços de visibilidade, de relação e de 
significação do sujeito. Isso significa que é possível pensarmos o corpo ou, 
mais precisamente a imagem do corpo como mediadora e reivindicadora de 
novos espaços e modos de atuação, de inserção em novos padrões e valores 
que dialoguem com os amigos, mas também edifiquem outros novos.  

 
No entanto, esses movimentos estão se desenvolvendo lentamente, e não 

contam com o apoio das maiorias, comentários apoiando as causas são significativos, 

mas os comentários contra os movimentos, e até os ofensivos, ainda são numerosos.  

Uma questão importante, que merece ser levantada, trata sobre as atrizes 

acima do peso. Nas “telinhas” e “telonas”, as protagonistas e coadjuvantes na grande 

maioria, são atrizes magras, podem até não fazer parte do excepcional padrão de 

beleza, mas são magras. As atrizes com manequim acima do quarenta e dois ocupam 

papéis mais específicos, muitas vezes parecendo tabelado para seu tipo físico, que 

seriam os papéis da amiga excluída, com problemas de autoestima, mal vestida, 

aspecto muitas vezes de suja, ou então papel da desajeitada, engraçada, apaixonada 

pelo menino mais bonito do colégio, alvo de piadas e constantes humilhações, e por 

aí vai. É difícil encontrar um filme em que a atriz principal está acima do peso e a sua 

personagem leva uma vida “normal”, sem abordar a questão do peso. É como se fosse 

tão fora da realidade uma pessoa acima do peso viver uma vida “normal”, que quando 

ela está em algum filme ela precisa ter um papel “especial”.  

A presente pesquisa confirma que é possível, através da implementação das 

ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo na elaboração de figurinos, que uma 

atriz acima do peso possa receber um figurino adequado ao seu biótipo e tipo de 

papel, sem que a sua imagem pessoal seja diminuída, ou desvalorizada em razão do 

seu corpo.  

O figurino, assim como a roupa que vestimos na vida real, são compostos por 

elementos que representam uma imagem pessoal. Ana Teresa Jardim Reynaud 

(2002, p.15) explica: 

[...] suas roupas, acessórios, aparência física, devem indicar de forma precisa 
e contundente características próprias, individuais, que vão de classe social 
(ou mobilidade entre classes sociais, ascensão e decadência), a 
características psicológicas sutis e profundas. Universo fascinante, rico, 
nuançado, o design de figurino precisa efetuar um trabalho de estilização e 
depuração, ou mesmo de maximização, para que os sinais sejam 
apreendidos. 
 

O estilo pessoal, na Consultoria de Imagem e Estilo é identificado após uma 

série de avaliações e questionamentos feitos ao cliente. Na construção do estilo de 

um personagem, a sua gênese é elaborada pelo roteirista, e para o figurinista 
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identificar o estilo do personagem, também faz-se necessária a realização de um 

estudo acerca do perfil psicológico e estilo de vida do personagem.  

Observada a trajetória do termo plus size para mulheres que estão acima do 

peso, e o obstáculo que mulheres de manequim acima do quarenta e dois enfrentam, 

em especial - por ser foco da pesquisa - as atrizes, faz-se necessária, para constatar 

como a aplicação de ferramentas da consultoria de imagem e estilo auxiliam na 

elaboração de um figurino para uma personagem interpretada por uma atriz plus size, 

a explanação do estudo de caso referente à personagem Alison Dilaurentis, 

interpretada pela atriz Sasha Pieterse. 
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5 ESTUDO DE CASO   

Com o propósito de verificar a possibilidade de incluir ferramentas da 

Consultoria de Imagem e Estilo na prática da profissão de figurinista, será apresentada 

uma pesquisa aplicada, qualitativa, ex-post-facto, considerando que será realizado um 

estudo com base nos figurinos da personagem Alison Dialurentis na série Pretty Little 

Liars, finalizada em 2017. A análise faz-se importante, devido ao aumento de peso 

considerável da atriz nos dois últimos anos de gravação da série. Com a alteração do 

seu peso, as características de estilo e figurinos da personagem mudaram 

consideravelmente. O que levantou questões enraizadas e atuais relacionadas à 

padrões de beleza, autoestima, e imagem pessoal. 

Para dar início à apresentação do estudo de caso, faz-se necessário, num 

primeiro momento, a apresentação de algumas informações referentes à série 

televisiva Pretty Little Liars que abrigou a personagem foco da presente pesquisa, 

Alison Dilaurentis, interpretada pela atriz Sasha Pieterse. 

É uma série televisiva norte-americana criada por Marlene King. Baseada na 

série literária homônima da escritora Sara Shepard, a série estreou em 8 de junho de 

2010 no canal ABC Family, possui sete temporadas e cento e sessenta episódios. O 

término das gravações da última temporada foi em outubro de 2016 e a transmissão 

da última temporada foi em 2017 no Brasil. A série é transmitida no Brasil através da 

plataforma digital Netflix.  

Sinopse: A série é um drama, e tem por cenário uma cidade fictícia chamada 

Rosewood, Pensilvânia. A história versa sobre um grupo de cinco amigas: Spencer 

Hastings (Troian Bellisario), Aria Montgomery (Lucy Hale), Hanna Marin (Ashley 

Benson) e Emily Fields (Shay Mitchell) e Alison Dilaurentis (Sasha Pieterse). Alison é 

a líder do grupo, e desapareceu sem deixar pistas. As quatro amigas após um ano de 

seu desaparecimento, começam à receber cartas e mensagens ameaçadoras, com 

segredos que só Alison tinha conhecimento. As cartas são assinadas com a letra “A”, 

o que levantam suspeitas de que a amiga está viva, e é a autora das mensagens. No 

entanto, a trama é desmembrada aos poucos, e um emaranhado de segredos e crimes 

são trazidos à tona. 

A personagem foco do presente estudo, Alison Dilaurentis, é interpretada por 

Sasha Pieterse, a seguir, serão apresentadas características da personagem, para 

conhecimento de gênese e estilo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sara_Shepard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freeform
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5.1 ALISON DILAURENTIS 

Alison Dilaurentis é uma personagem fictícia criada pela autora Sara Shepard 

para a série literária Pretty Litlle Liars. A personagem foi adaptada pela produtora 

executiva e roteirista Marlene King para a série televisiva com o mesmo nome, Pretty 

Little Liars, e é interpretada pela atriz Sasha Pieterse. 

Algumas características do perfil da personagem descritas nos livros se 

assemelham às da série televisiva: menina rica e popular no colégio e cidade em 

que se passa a série, egocêntrica, vingativa e manipuladora. As características 

físicas da atriz também são muito semelhantes, no livro a personagem é descrita 

como uma jovem de pele clara, olhos azuis, cabelos loiros cor de mel, rosto com 

formato de coração, lábios desenhados e corpo esguio, características muito 

próximas à da atriz Sasha Pieterse quando começou à interpretar o papel. Robert 

Mckee (2006) sobre caracterização de um personagem: 

 

Caracterização é a soma de todas as qualidades observáveis de um ser 
humano, tudo o que pode ser descoberto através de um escrutínio cuidadoso: 
idade e QI; sexo e sexualidade; escolhas de casa, carro e vestido; educação 
e trabalho; personalidade e nervosismo; valores e atitudes — todos os 
aspectos da humanidade que podem ser conhecidos quando tomamos notas 
sobre alguém todo dia.  A totalidade desses traços faz uma pessoa única 
porque cada um de nós é uma combinação única de genes recebidos e 
experiência acumulada. Esse amontoado singular de traços é a 
caracterização, mas não a personagem. 

 

Segue imagens (figura 29 e figura 30) da personagem Alison Dilaurentis para 

demonstração das características físicas da personagem na primeira temporada da 

série Pretty Little Liars: 
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Figura 29: AlisonDilaurentis S.1, Ep.2  Figura 30: Alison Dilaurentis S1, Ep.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura 29 Disponível em < https://www.pinterest.es/pin/701365341950725070/> acesso em 16 
out 2019.  

Fonte: Figura 30 Disponível em <:https://www.pinterest.es/pin/367043438364809778/visual-
search/?x=16&y=13&w=530&h=433> acesso em 16 out 2019. 

 

No entanto, na história que se passa no livro, a personagem tem problemas 

psicológicos, e é assassina, diferente da série televisiva, em que a personagem 

acaba virando vítima. Para não interferir no estudo do caso, serão analisadas e 

levadas em consideração apenas as características da personagem na série 

televisiva, visto que o desfecho das histórias são diferentes, assim como o perfil 

psicológico da personagem o que influencia diretamente no estilo da personagem. 

Na série televisiva, Alison aparece nas primeiras temporadas, apenas em 

flashes de memórias das outras personagens, retornando à trama a partir da metade 

para o final da quarta temporada. Até a quarta temporada, a personagem aparenta 

ser muito jovem e corpo bastante esguio, tendo em vista que a atriz tinha apenas 

treze anos quando iniciou a série. A partir da quinta e sexta temporada, já é possível 

notar o considerável aumento de peso da atriz, bem como a mudança nos traços de 

seu rosto, aparentando mais adulta. Na última temporada a atriz aparece com cerca 

de trinta quilos à mais, considerando o peso de quando começou a interpretar a 

https://www.pinterest.es/pin/701365341950725070/
https://www.pinterest.es/pin/367043438364809778/visual-search/?x=16&y=13&w=530&h=433
https://www.pinterest.es/pin/367043438364809778/visual-search/?x=16&y=13&w=530&h=433
https://www.pinterest.es/pin/367043438364809778/visual-search/?x=16&y=13&w=530&h=433
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personagem. Por consequência, além do fato de ter passado um longo período de 

tempo na trama da série, as características da personagem foram mudando, e 

adaptando-se à trajetória da trama e também ao estado físico da atriz.  

Para visualizar a mudança de peso, segue um quadro comparativo (figura 31) 

com fotos da personagem desde a primeira até a última temporada. 

 

 Figura 31: Quadro comparativo Alison Dilaurentis 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/247627679496991096/?lp=true> acesso em 

16 out 2019. 

 

A série ficou muito famosa entre os jovens na época, e as cinco principais 

personagens da trama, por terem estilos diferentes e bem definidos para cada perfil, 

serviram de inspiração fashion para milhares de adolescentes.  

Ao assistir a série, disponível na plataforma digital “NETFLIX”, é possível notar 

que nas primeiras temporadas, a personagem aparece sempre com roupas curtas e 

ajustadas ao corpo, estampas florais, tons pastéis e o uso de cintos marcando a 

cintura, também são características dos figurinos da personagem. O estilo da 

personagem pode ser classificado como “girly” já que possui diversas características 

do estilo romântico, que podem ser vistas em babados, presentes nas mangas e 

saias, estampas florias, acessórios, cintos marcando a cintura, sapatos com bico 

arredondado e até mesmo nos penteados. O estilo girly é um estilo extremamente 

file:///C:/Users/Ana/Downloads/https
file:///C:/Users/Ana/Downloads/https
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feminino, que traz a imagem de uma mulher inocente e delicada. No entanto, 

considerando o perfil da personagem, o estilo funcionou como uma “fachada”, 

encaixando perfeitamente no contexto da história, já que mesmo com o estilo girly a 

personagem não tentou esconder o seu lado mais sensual e manipulador. Segue 

abaixo, algumas imagens para demonstrar o estilo da personagem: 

 
  Figura 32: Alison Dilaurentis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Disponível em < https://br.pinterest.com/pin/348888302354297979/?lp=true> 
Acesso em: 26 out 2019. 
 

Figura 33: Alison Dilaurentis 

 

 

 

           

             

 
 
 
 
 
  

 

 
Fonte: Disponível em <https://www.pinterest.es/pin/795237246672072906/> Acesso em: 26 out 2019. 

https://br.pinterest.com/pin/348888302354297979/?lp=true
https://www.pinterest.es/pin/795237246672072906/
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Figura: 34 Alison Dilaurentis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em <https://www.pinterest.es/pin/770185973755046807/> Acesso em: 26 out 2019. 

 

É possível destacar, nas figuras (32, 33 e 34) o uso de cintos marcando a 

cintura, uma característica muito forte presente nos figurinos da personagem.  

Com o aumento de peso da atriz, o estilo girly se manteve em algumas 

características, como estampas florais e vestidos rodados, mas o lado sensual da 

personagem, desapareceu. Em algumas cenas Alison aparece com roupas bem 

diferentes do estilo que os fãs da série estavam acostumados a ver.  

Para fundamentar o estudo de caso, cabe a seguir, algumas considerações 

sobre o aumento de peso sofrido pela atriz Sasha Pieterse durante a gravação da 

série. 

 

5.2 SASHA PIETERSE 

Sasha Pieterse começou à interpretar a personagem Alison Dilaurentes em 

2010, na época das gravações a atriz tinha apenas treze anos. Nessa idade, a atriz 

era bem magra, rosto juvenil e em formato de coração. Com o passar do tempo, a 

atriz foi “criando corpo” e o rosto foi ficando mais maduro, naturalmente.  

No entanto, a partir do final da quinta temporada, é possível notar que a atriz 

estava engordando. Na sexta e sétima temporada a atriz estava completando vinte 

https://www.pinterest.es/pin/770185973755046807/
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e um anos e pesando cerca de trinta quilos a mais. O aumento de peso foi visível e 

mudou consideravelmente o biótipo da atriz, chamando à atenção dos fãs dado o 

curto período de tempo. Segue imagens comparativas da atriz no início das 

gravações -2010-e na última temporada – 2017-: 

 

Figura 35: Sasha Pieterse 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Disponível em < https://www.pinterest.es/pin/360147301422387261/> Acesso em: 27 
out 2019. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/360147301422387261/
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Figura 36: Sasha Pieterse 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Disponível em <https://www.pinterest.es/pin/697354323523924069/> Acesso em: 27 out 

2019. 

 

Quando a personagem Alison apareceu acima do peso na série, muitos fãs se 

revoltaram e atacaram a atriz nas redes sociais. O assédio foi tanto, que a atriz 

resolveu se manifestar de maneira muito educada e inteligente, justificando o aumento 

de peso. A atriz publicou uma imagem em seu instagram que dizia: “I’m currently under 

construction. Thank you for your patience”. Tradução nossa: “Eu estou atualmente em 

construção. Obrigada pela sua paciência.” Na legenda escreveu: 

Para os meus incríveis e amados fãs: palavras não podem expressar o quão 
maravilhada eu fico com vocês! Sou muito grata pelo carinho que vocês têm 
por mim, pela Alison, e por Pretty Little Liars! Nós/eu não seria capaz de fazer 
tudo isso acontecer sem vocês! Eu posso fazer o que amo todos os dias por 
causa de vocês! Como muitos de vocês notaram, meu corpo vem passando 
por algumas mudanças, e eu gostaria de esclarecer tudo e dar uma 
explicação a vocês. Eu venho enfrentando um desequilíbrio hormonal muito 
ruim, que acabou desregulando todo o meu corpo! Quero assegurar a vocês 
que eu estou saudável e colocando tudo de volta aos trilhos. Um muito 
obrigada a todos vocês que sempre estiveram do meu lado! Nós vivemos em 

https://www.pinterest.es/pin/697354323523924069/


63 

 

uma sociedade com mentalidade julgadora, que coloca todos os tipos de 
defeito, incluindo ganho de peso, na mesma categoria. E para todos aqueles 
que estão sofrendo com algum tipo de problema de saúde, desequilíbrio 
hormonal e ganho de peso de qualquer tipo, eu os peço e os encorajo a, por 
favor, lidarem com isso de uma maneira saudável. VOCÊ e a SUA saúde são 
o que importam, não as opiniões e suposições dos outros sobre você. Ficar 
saudável não é apenas se exercitar e comer da maneira correta (apesar de 
extremamente importante), é também estar cercado de pessoas que se 
preocupam com você, que querem ver o seu sucesso e você se tornar o 
melhor que pode ser. Eu amo cada um de vocês e guardo todos em meu 

coração! Beijos, Sasha.” (Pieterse, 2015 Tradução nossa) 
 

Apesar do considerável aumento de peso, a atriz continuou sendo uma mulher 

muito bonita, e é possível notar, comparando fotos da atriz sem estar caracterizada 

com o figurino da personagem Alison, que por trás das câmeras, nesse período, 

ela aparecia mais bonita, com roupas que valorizavam as suas curvas, e escondiam 

os pontos fracos.  

Para dar continuidade à presente pesquisa, será apresentado à seguir, o 

estudo de caso, comprovando, através de observações, comparações e referências 

teóricas, que é possível, com as ferramentas da consultoria de imagem e estilo, 

elaborar um figurino que vista adequadamente o corpo de uma atriz que engordou 

durante as gravações, sem deixar de transmitir as características originais da 

personagem. 

 

5.3 ANÁLISE DOS FIGURINOS 

Considerando as informações apresentadas até o presente momento, referentes 

ao traje de cena, o serviço de consultoria de imagem e estilo e características da 

personagem e atriz em estudo, é possível enfim transcrever as informações obtidas 

com a análise da pesquisa. 

Até o presente momento, vimos a importância do traje de cena tanto para a 

produção artística, quanto para um ator que interpretará um personagem 

personagem e também, o impacto positivo da utilização de ferramentas da 

Consultoria de Imagem e Estilo na elaboração de um discurso visual. 

No caso em estudo, o figurino da personagem Alison Dilaurentis influenciou de 

três maneiras a série: contextualização da produção artística, valoração da 

interpretação da atriz e referência de moda e estilo para as fãs da série.  
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No entanto, como já dito, a atriz sofreu um aumento de peso considerável 

durante o período das gravações, o que influenciou de maneira negativa a produção 

e manutenção dos figurinos da personagem, em especial os da última temporada. 

A personagem apareceu em diversas cenas da última temporada, com figurinos 

que desvalorizavam o biótipo da atriz, deixando a silhueta mais arredondada, e que 

transmitiam uma imagem desleixada. Em algumas cenas, a personagem apareceu 

com figurinos que não traziam nenhum elemento visual que os fãs estavam 

acostumados a ver. Segue imagens (figura 29 e figura 37) da personagem na 

primeira temporada e última temporada respectivamente para observar as 

diferenças: 

 

 Figura 29 e Figura 37 Alison season 1 e Alison season 7  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em < https://www.pinterest.es/pin/638877897114205308/> Acesso em: 21 
out 2019. 

 
 

É possível reparar na (figura 29), que na primeira temporada o figurino da 

personagem representa muito bem o estilo girly, com babados, estampas florais, cores 

claras e delicadas, acessórios mais angelicais e cabelos ondulados, traduzindo 

https://www.pinterest.es/pin/638877897114205308/
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perfeitamente o perfil e estilo da personagem. Na última temporada (figura 37) é 

possível notar uma grande mudança no figurino da personagem, a começar pela 

cartela de cores, completamente diferente da cartela que vinha sendo utilizada 

durante toda a série, a personagem está vestindo uma camisa com uma referência 

mais masculina com tons mais escuros, completamente oposto à característica de 

alguém do estilo girly, cabelo com um tom de loiro mais quente e escovado, com um 

penteado que não valorizou o rosto da atriz. 

Já foi apresentada a importância da análise de coloração pessoal na etapa da 

consultoria, e na imagem acima, ficou visível também a importância dessa análise na 

elaboração de um figurino. Desde o início da série a personagem sempre apareceu 

com tons claros e delicados, quando a proposta da cena era outra, ela aparecia com 

cores marcantes e sensuais como vermelho.  

Sem executar o teste de coloração pessoal, não é possível definir aqui qual é 

a cartela de cores da atriz. No entanto, partindo das características do perfil traçado 

para a personagem, e a cartela de cores utilizadas em todos os figurinos desde o início 

da série, podemos enquadrá-la na cartela primavera clara. Considerando o perfil de 

outras famosas -semelhantes ao perfil da atriz- que possuem a cartela de cores 

primavera clara, é possível verificar que as cores dessa cartela valorizam a beleza da 

mesma. 

 

Figura 38: Famosas com cartela primavera clara 
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Fonte: Disponível em https://www.pinterest.es/pin/AS5x7P0kVmb1FL-9GWM4Rsyf-
kD8EN635pLannbQMoZYTFcemT26DQw/ Acesso em: 27 out 2019. 

 

 Figura 39: Provável cartela Alison Dilaurentis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/40813940351912273/ > 
Acesso em:  27 out 2019.Imagem manipulada pela autora 

 

Na imagem acima (figura 39), é possível visualizar que as cores claras e 

quentes valorizam a beleza da atriz, e encaixam perfeitamente na cartela de cores 

presente nos figurinos da personagem em todas as temporadas, com exceção em 

alguns episódios da última temporada. Provavelmente tenha ocorrido essa mudança 

por parte da figurinista, com a intenção de utilizar cores mais escuras na personagem, 

para tentar camuflar o aumento de peso sofrido pela atriz, mas é apenas uma 

observação, suposição.    

Mesmo acima do peso, o figurino da personagem deve trazer os elementos 

visuais que representam o seu estilo. O aumento de peso poderia ter sido trabalhado 

de outra forma pela figurinista, que deveria ter mantido as principais características da 

personagem, amadurecendo o estilo da mesma –devido a passagem de tempo 

durante a trama- aprimorando assim, o discurso visual.  

https://www.pinterest.es/pin/AS5x7P0kVmb1FL-9GWM4Rsyf-kD8EN635pLannbQMoZYTFcemT26DQw/
https://www.pinterest.es/pin/AS5x7P0kVmb1FL-9GWM4Rsyf-kD8EN635pLannbQMoZYTFcemT26DQw/
https://br.pinterest.com/pin/40813940351912273/
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No entanto, o que é apresentado nas últimas temporadas da série, é uma 

protagonista sendo lentamente “apagada”, focada em planos fechados, com roupas 

que deixaram a mesma “destoada” das demais protagonistas, aparentando ser mais 

velha que as outras personagens, quando na verdade, a atriz era a mais nova das 

protagonistas, já que as outras protagonistas iniciaram a série já na fase adulta.  

 Para reforçar a mudança de estilo e da cartela de cores da personagem nas 

últimas temporadas seguem mais algumas imagens para análise: 

 

Figura 40: Alison Dilaurentis: Temporada 7 Episódio 18 

 

Fonte: Disponível em <https://wornontv.net/73129/> Acesso em 27 out 2019. 

https://wornontv.net/tag/pretty-little-liars-season-7-episode-18/
https://wornontv.net/73129/
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Figura 41: Alison Dilaurentis 7 temporada episódio 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://wornontv.net/73358/> Acesso em: 27 out 2019. 

  

Figura 42: Alison Dilaurentis Temporada 6 episódio 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wornontv.net/73358/
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Fonte: Disponível em < https://wornontv.net/55377/> Acesso em: 27 out 2019. 

Pelas imagens apresentadas acima, pode-se notar que até certo ponto da sexta 

temporada (figura 42), o figurino da personagem ainda trazia elementos visuais que 

remetiam às características do estilo girly, mas, na sétima temporada (figuras 40 e 

41), o figurino da personagem passou por uma mudança considerável, representando 

um estilo mais sóbrio e até desleixado. Na tentativa de “esconder” o aumento de peso 

sofrido pela atriz, percebe-se que o estilo da personagem foi alterado.  

A Consultoria de Imagem e Estilo, possui ferramentas que auxiliam na 

apresentação do discurso visual de um cliente, seja de qualquer biótipo, idade e estilo. 

A preservação do estilo de essência é fundamental na elaboração do discurso de 

imagem pessoal, dessa forma, o profissional da área, estuda elementos como cores, 

formas, modelagens e acessórios que valorizem o biótipo, estilo e objetivo de imagem 

de um cliente. Essas ferramentas, quando utilizadas como suporte na elaboração de 

figurinos, permitem, mesmo com o aumento de peso sofrido por uma atriz, manter as 

principais características de estilo de uma personagem.  

Na elaboração de um figurino, em particular, da personagem Alison Dilaurentis, 

seria totalmente viável e muito mais interessante, a manutenção do estilo presente 

nas primeiras temporadas, combinado com a transição de tempo e corpo da atriz. 

Elementos de estilo presentes desde a primeira temporada até alguns episódios da 

sexta temporada, como babados, cartela de cores, estampas florais, acessórios 

angelicais, saias e cinturas marcadas, não tinham a necessidade de ser abolidos ou 

substituídos, em razão do aumento de peso sofrido pela atriz. Seguem algumas 

imagens para análise de figurino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wornontv.net/55377/
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Figura 43: Alison Dilaurentis temporada 7 episódio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://wornontv.net/59459/> Acesso em: 02 nov 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wornontv.net/59459/
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Figura 44: Alison Dilaurentis temporada 7 episódio 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://wornontv.net/73292/> Acesso em: 02 nov 2019 

 

Figura 45: Alison DIlaurentis temporada 6 episódio 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wornontv.net/73292/
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Fonte: Disponível em < https://wornontv.net/55388/> Acesso em: 02 nov 2019. 

 

Figura 46: Alison Dilaurentis temporada 5 episódio 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Disponível em < https://wornontv.net/36604/> Acesso em: 02 nov 2019. 

 

Nas imagens acima (figura 45 e figura 46), podemos notar o uso de 

“casaquinho” e jaqueta curta, peças utilizadas pela personagem em diversas cenas, e 

em todas as temporadas, mas, na última temporada (figura 43 e figura 44), o figurino 

da personagem traz elementos de um estilo mais despojado ou desleixado, ela 

aparece no primeiro e vigésimo episódios, vestindo blusão e moletom, peças jamais 

vistas no guarda roupa da personagem antes. Será que, por estar vestindo um 

manequim diferente da temporada anterior, a personagem não poderia mais usar os 

mesmos figurinos? Será que “gordinha” precisa usar só roupas largas e que escondem 

o corpo?  

A personagem sofreu várias reviravoltas no decorrer da trama, teve momentos 

em que realmente o figurino deveria ser um figurino mais desleixado, para transmitir 

https://wornontv.net/55388/
https://wornontv.net/36604/
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o discurso visual adequado à cena, no entanto, em algumas cenas da última 

temporada, o traje de cena não estava adequado ao estilo da personagem, e nem ao 

objetivo da cena. Em diversas cenas, o figurino desvalorizou as características de 

estilo da personagem e por consequência, a beleza da atriz.  

A análise de biótipo é uma das etapas da Consultoria de Imagem e Estilo, e 

como já estudado no capítulo anterior, o biótipo feminino pode ser dividido em cinco 

categorias: ampulheta, triangular, triangulo invertido, retangular e oval. Todas essas 

classificações não são relacionadas ao peso da pessoa, e sim à distribuição das 

medidas corporais. No caso da atriz, ela se enquadra no biótipo ampulheta, mas em 

proporção maior, esse biótipo também é chamado de “oito”, por lembrar a forma do 

número oito.  

Essa morfologia, tem como característica um corpo mais “carnudo” com formas 

arredondadas, seios e quadris avantajados, cintura marcada e ombros mais caídos. 

No caso da atriz, pelo excesso de peso, as proporções não são tão harmônicas, mas 

com a modelagem apropriada, cores e acessórios, esse biótipo pode ser valorizado. 

Seguem imagens para análise:  

 

Figura 47: Alison Dilaurentis Temporada 6 episódio 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em < https://wornontv.net/50891/> Acesso em : 02 nov 2019. 

https://wornontv.net/50891/
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Figura 48: Alison Dilaurentis temporada 5 episódio 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em< https://wornontv.net/34899/> Acesso em: 02 nov 2019. 

 

Figura 49: Sasha Pieterse 10/7/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wornontv.net/34899/
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Fonte: Disponível em < https://www.pinterest.es/pin/471259548506208956/> Acesso em 02 nov 2019. 

O vestido preto (figura 49), com recortes assimétricos e texturas, cintura 

marcada, valorizou as curvas da atriz. Essa assimetria, e cintura marcada, são 

elementos de “distração”, criam uma ilusão de ótica, trazendo harmonia para o biótipo 

da atriz.  

Existem diversas outras maneiras de trazer o equilíbrio de proporções para o 

biótipo em oito. O blazer utilizado no figurino acima (figura 48), por exemplo, alonga a 

estrutura óssea da atriz, trazendo novas proporções e um ponto de distração, o que 

também ajuda a “camuflar” os pontos negativos desse tipo de silhueta. 

A série traz diversos figurinos com linguagem de moda entre as protagonistas, 

são diversos estilos muito bem representados em cada personagem. A personagem 

em estudo também teve seu estilo muito bem definido, representando com perfeição 

as características da personagem. No entanto, a presente pesquisa, buscou 

demonstrar algumas falhas que ocorreram no figurino da personagem Alison, devido 

à mudança da numeração do manequim da atriz. O que foi observado nessa análise, 

é que com o auxílio das ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo, essas falhas 

poderiam ter sido evitadas, e a personagem poderia ter mantido o padrão dos seus 

figurinos, mesmo com o aumento de peso sofrido pela atriz.  

A Consultoria de Imagem e Estilo trabalha com elementos de linguagem de 

vestimenta, ligados ao design, linhas e formas, cores, texturas e estereótipos 

relacionados à vestimenta.  Esse conhecimento é muito importante na elaboração de 

um figurino, auxiliando na adequação do discurso visual do personagem. Entender 

quais elementos de linguagem de vestimenta transmitem um estereótipo de estilo, 

facilita a leitura do figurino de um personagem. Adequá-los ao biótipo da atriz, 

harmonizando as proporções de sua silhueta, traz autoconfiança para a pessoa que 

irá interpretar o personagem. É sabido que uma mulher quando não se sente bem, ou 

tem seus pontos fracos ressaltados, perde a autoconfiança, o que poderia influenciar 

na interpretação do personagem.  

Por outro lado, quando o personagem precisa passar a imagem de 

insegurança, e ruído visual, as ferramentas da consultoria podem ser utilizadas para 

https://www.pinterest.es/pin/471259548506208956/
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alcançar esse tipo de discurso, utilizando propositalmente elementos de vestimenta 

que desvalorizem a silhueta e tom de pele, por exemplo.  

A mudança de estilo, reforça a teoria de estereotipação que as atrizes com 

manequim acima do tamanho 42 sofrem nas produções artísticas. A dificuldade da 

indústria cinematográfica, em demonstrar a realidade, e permitir que personagens 

acima do peso tenham uma história “normal” sem dramatização relacionada ao corpo, 

e ocupem papéis principais, aparecendo bem vestidas e se destacando das demais, 

como uma atriz principal “padrão” aparece na maioria das produções, é refletida 

diretamente na elaboração de figurinos. Kátia Castilho (2004, p.94) complementa: 

[...] os elementos diferenciadores relativos ao aspecto físico – como rosto, 
cabelo, tipo de pele, estrutura do corpo, etc. – não oferecem controle total, 
apenas parcial, visto que estão definidos, a princípio, por uma construção de 
discurso de caráter genético. São os trajes ou ainda as diversas estruturas 
sobrepostas ao corpo que transformam ou dissimulam as linhas naturais do 
sujeito de uma forma abrangente. Todo o arsenal de elementos que faz parte 
do repertório da moda visará à operação de modos que promovam a 
transformação da aparência do sujeito. 
 

Portanto, as ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo, quando alinhadas 

ao processo de elaboração de figurinos poderiam auxiliar na “transformação” da 

imagem da atriz para a caracterização da personagem, que mesmo acima do peso, 

poderia ter utilizado figurinos com o mesmo discurso visual que o público estava 

acostumado a ver na série. 

A personagem em análise, não teve o tradicional desfecho de “dramatização 

em razão de seu corpo”, mas foi “apagada” aos poucos. Suas cenas eram na maior 

parte, de plano fechado, e em certo ponto da trama, a personagem descobre que 

está grávida, mas pelo excesso de peso, e figurinos escolhidos, a gestação não é 

aparente, não se vê “barriga falsa”, ou roupas que destaquem a barriga para 

demonstrar uma gestação (figura 43), o que transmite a idéia de que a 

implementação da gestação na trama se deu apenas para “camuflar” o aumento de 

peso sofrido pela atriz.  

Levando-se em conta que a personagem serviu de referência de estilo para as 

fãs, acima da mudança de peso, a mudança drástica no figurino da personagem é o 

fator que deve ter decepcionado ainda mais, mesmo que subconscientemente, a 

grande maioria dos fãs. Como já dito, o discurso visual é muito importante, 

principalmente na caracterização de um personagem. Considerando que nem todas 

as fãs da personagem eram magras, se a figurinista tivesse trabalhado as referências 
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de estilo para o novo corpo da atriz, sem dúvidas a revolta das fãs não teria sido tão 

grande. Pelo contrário, se a figurinista tivesse tido o cuidado de observar as 

características do biótipo da atriz, e mantido o estilo inicial da personagem, poderia 

ter agradado outra parcela de fãs, inspirando meninas que vestem manequim maior 

que o 36/38, mostrando à elas que é possível ter o estilo da personagem favorita 

mesmo estando acima do peso. 

 

5.4 PROPOSTAS DE FIGURINOS 

A partir do estudo de caso, faz-se pertinente apresentar alternativas de figurinos 

para as cenas em que a personagem aparece com figurinos que desvalorizam a 

silhueta da atriz, e apresentam elementos que não condizem com o estilo da 

personagem.  

Características da personagem: beleza delicada, charmosa e manipuladora, 

um pouco mimada, ardilosa, autoconfiante e autoestima elevada, corajosa, 

influenciadora, “abelha rainha”. Estilo girly, ultrafeminina, delicada e sensual. Família 

rica, conhecida por todos na cidade, gosta de ser o centro das atenções. Com o 

decorrer da trama, foi aprendendo a ser mais humilde e reconhecer as próprias falhas. 

Casou com uma de suas melhores amigas, mas antes, teve diversos relacionamentos 

inclusive com homens mais velhos e compromissados.  

Considerando as características do perfil da personagem e silhueta da atriz, 

tendo em vista que a personagem precisava passar um discurso visual que 

relacionava beleza, sensualidade, autoconfiança, estilo e feminilidade, seguem 

algumas opções de looks que poderiam servir como figurino. Todas as propostas 

seguem as considerações da Consultoria de Imagem e estilo, como cartela de cores, 

análise de biótipo, diagnostico de estilo, objetivo de imagem e linguagem de 

vestimenta: Alison Lurie (1997, p.30) sobre discurso visual: “Na roupa, assim como na 

língua, existe uma possível série de expressões que vão da declaração mais 

excêntrica à mais convencional.”  
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Figura 50: Proposta de figurino 01 - Alison temporada 7 episódio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/847028642401008784/> Acesso em: 03 nov 2019. 

 

Proposta de figurino 01: A primeira alternativa (figura 50), leva em consideração 

os elementos da cena, cartela de cores da personagem, biótipo da atriz e 

características do estilo da personagem. Mantendo a proposta da cena, de vestir a 

personagem com um figurino casual, básico e confortável, a proposta é vestir a 

personagem com um figurino mais “adequado” ao perfil da personagem e corpo da 

atriz.  

A primeira consideração a ser analisada, é o blusão utilizado pela personagem 

na sétima temporada, episódio 01 (figura 43): O blusão possui um decote em “V”, no 

entanto, fechado, a cor é um tom de azul frio, desvalorizando a beleza da atriz, a 

modelagem do blusão, o tecido e o styling da produção não valorizaram o biótipo da 

atriz.  

https://www.pinterest.es/pin/847028642401008784/
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Por tais considerações, a proposta seria substituí-lo pelo blusão (figura 50) ao 

lado da repetição da figura 43. É um blusão de malha de lã, mais encorpado, com uma 

modelagem mais ampla, fornecendo um melhor caimento para a silhueta pois não é 

tão leve, e não marca a região do abdômen. A cor, é um rosa queimado, bem feminino, 

seguindo a cartela de cores da personagem, servindo como elemento do estilo girly 

da personagem, pois visivelmente é mais feminino que o blusão utilizado na cena. O 

decote também é em “V”, no entanto, mais aberto, deixando à mostra os ossinhos da 

clavícula – famosa saboneteira -, essa região à mostra, valoriza a silhueta com seios 

grandes, “chamando a atenção” para essa região, criando um ponto de assimetria. O 

styling da produção, também valoriza a silhueta do biótipo ampulheta maior, ou em 

“8”, pois deixa à mostra além das “saboneteiras”, os pulsos, e parte do quadril. Criar 

linhas assimétricas, deixar à mostra pulsos e saboneteira, criar volumes e 

desproporções, são truques de styling que desviam o foco da leitura visual, criando 

novas proporções, que “afinam” a silhueta através de uma ilusão de ótica. 

A segunda consideração a ser analisada, é a calça utilizada para compor o 

figurino, apesar de ser escura, ela não favorece o perfil da personagem, que tem um 

estilo mais feminino e delicado, e sempre utilizou cores mais claras. A proposta de 

substituição é uma calça jeans com lavagem clara, e focos de assimetria com os 

rasgos na coxa. Trazendo a impressão de que as pernas são mais finas.  

Observação: A choker utilizada na alternativa de figurino, deve ser 

desconsiderada, por não trazer o discurso visual que a personagem deve transmitir.  

 

Figura 51: Proposta de figurino 02 -  Alison Dilaurentis  temporada 7 episódio 20 
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Fonte: Disponível em: < https://www.pinterest.es/pin/180214422575616579/> Acesso em: 03 nov 2019. 

 

Proposta de figurino 02: A proposta da segunda alternativa de figurino é trazer 

elementos de vestimenta adequados ao estilo da personagem. No episódio 20 da 

sétima temporada (figura 41), Alison aparece com um blazer azul marinho, e uma 

camisa com alto contraste e estampas geométricas. Esses elementos de vestimenta 

estão totalmente inadequados, não fazem parte da cartela de cores da personagem, 

a estampa geométrica também não faz parte do estilo da personagem, e a silhueta da 

atriz ficou totalmente desvalorizada.  

A alternativa de figurino, imagem acima (figura 51), é um look composto por 

uma blusa soltinha de alça, com amarração na cintura, trazendo assimetria para essa 

região, marcando a cintura, desenhando a silhueta, a cor da blusa, um rosa queimado 

bem feminino, de acordo com a cartela e estilo da personagem, o colar em gota 

ultrapassando a região do busto criou um ponto de distração, ajudando à afinar a 

silhueta. A sobreposição com um quimono florido em tons claros, é outro elemento de 

vestimenta que favorece o biótipo da atriz, e traz elementos do estilo girly, com o floral, 

leveza e delicadeza no caimento do tecido do quimono. O comprimento meia manga, 

deixa os pulsos à mostra, e é um truque de distração que “emagrece”.  A calça jeans 

é escura, mas com um subtom de lavagem nas coxas mais claro, modelagem ajustada 

ao corpo e curta, deixando a região dos tornozelos à mostra, trazendo um visual mais 

moderno e feminino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.es/pin/180214422575616579/
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Figura 52: Proposta de Figurino 03 -  Alison Dilaurentis Temporada 7 episódio 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/594334482059171518/> Acesso em: 08 nov 2019. 

 
Proposta de figurino 03: Essa alternativa de figurino, para o episódio 20 da 

sétima temporada (figura 44), busca manter a proposta da cena, na qual a 

personagem está utilizando um figurino ultra confortável, para ficar em casa, mas ao 

mesmo tempo, valorizar a silhueta da atriz. O figurino (figura 44) utilizado pela 

personagem, visualmente não favoreceu o biótipo da atriz, a estampa “aumentou” a 

região dos seios, o decote careca achatou a silhueta e o modelagem ampla e reta não 

valorizou as curvas. 

A imagem acima (figura 52), traz um conjunto de agasalho confortável, porém, 

com uma modelagem mais adequada para a silhueta da atriz. O decote canoa, 

https://www.pinterest.es/pin/594334482059171518/
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assimétrico, deixando um dos ombros e saboneteira à mostra, formam um elemento 

de distração, afinando a silhueta, o recorte dos bolsos na região do abdômen, também 

forma é um elemento visual de distração, em conjunto com a ribana, desenham novas 

formas, com assimetria e movimento, “enganando” o olhar, criando diferentes focos 

de visão, criando uma ilusão de ótica, que afina a silhueta. A calça ajustada ao corpo, 

da mesma cor que o blusão formam um look monocromático, alongando a silhueta.  

 
Figura 53: Proposta 04 de figurino – Alison Dilaurentis Temporada 7 Episódio 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Disponível em: <https://www.pinterest.es/pin/264586546845111480/> Acesso em: 08 nov 2019. 

 
Proposta de figurino 04: A última proposta de figurino, busca resgatar os 

elementos do estilo girly da personagem, apresentando um look mais leve, feminino 

que valoriza a silhueta da atriz. O figurino utilizado no episódio 18 (figura 40), é um 

figurino bem escuro, fora da cartela de cores da personagem, modelagem inadequada 

para a silhueta da atriz, destacando os pontos fracos, e desvalorizando os pontos 

fortes.  

https://www.pinterest.es/pin/264586546845111480/
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É uma alternativa de figurino (figura 53), que traz uma blusa com estampa floral, 

bem feminina, em tons claros, com amarração na cintura, e comprimento na linha dos 

quadris. É uma blusa com tecido leve, e ótimo caimento, e a amarração na cintura 

ajuda a desenhar a silhueta. A sobreposição com um blazer leve, ultrapassando um 

pouco a linha dos quadris, com a pala do tipo xale, formam uma assimetria, o que 

também ajuda a “emagrecer”, valorizando a silhueta.  A cor do blazer é um rosa claro, 

presente na cartela de cores da personagem, fortalecendo o estilo da personagem.  A 

calça jeans, tem uma lavagem clara, com rasgos que formam pontos de distração, o 

que também auxilia na formação de uma ilusão de ótica, afinando a silhueta, o truque 

de estilo na dobra da barra, deixou os tornozelos à mostra, o que transmite a idéia de 

uma silhueta mais alongada.  

As propostas de figurinos apresentadas, servem para demonstrar, de maneira 

prática de visual que, com o entendimento e auxílio das ferramentas utilizadas pela 

consultoria de imagem e estilo, na construção do figurino de um personagem, é 

possível, quando for a proposta de figurino, trazer elementos de vestimentas 

adequados ao estilo do personagem, e discurso visual esperado, alinhados ao biótipo 

da atriz. Kátia Castilho (2004, p.189) complementa: 

 

Podemos afirmar, que a moda e os elementos que a constituem são 
pertinentes à estrutura da comunicação como composição de um texto 
universal que potencializa e estrutura formas da comunicação visual. O 
vestuário pode, então, ser considerado como um elemento fundante em cada 
cultura, por exibir-se como linguagem e por caracterizar-se pelas 
peculiaridades que assume em determinados contextos, nos quais se 
presentificam técnicas, ritos, costumes e significados que se encontram 
contratados no interior de uma organização social e que se diferenciam entre 
s civilizações. 
 

No caso estudado, a atriz engordou cerca de trinta quilos durante as gravações, 

e os elementos de vestimenta não estavam mais alinhados ao estilo da personagem, 

criando um ruído de imagem, que foi percebido pelos fãs. A partir das alternativas 

apresentadas, é possível verificar, que mesmo com o aumento de peso sofrido pela 

atriz, o discurso visual poderia ter permanecido o mesmo, bastando apenas trabalhar 

com os elementos de vestimenta e truques de styling, presentes nas ferramentas de 

consultoria de imagem e estilo.  
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6 CONCLUSÃO 

Elaborar um figurino a partir da análise do perfil do personagem e da visão do 

diretor, alinhado ao roteiro, não é uma tarefa simples. O figurinista precisa ter 

sensibilidade para visualizar o personagem na íntegra e coordenar elementos visuais 

e de estilo que transmitam a imagem que até então, está apenas na imaginação do 

diretor ou roteirista. É preciso realizar pesquisas históricas, ter conhecimento sobre 

moda e estilo, entender sobre imagem pessoal e o que cada elemento de vestimenta 

transmite. É importante estudar a psicologia das cores, entender de coloração pessoal 

e saber compactar todos esses conhecimentos em um traje que irá representar 

perfeitamente, sem ruídos, para que todos enxerguem da mesma forma, um 

personagem.  

Prestar um serviço de Consultoria de imagem e elaborar um traje de cena, são 

trabalhos muito semelhantes, ambos operam com elementos visuais de vestimenta 

para transmitir uma imagem pré definida, sem ruídos. O figurinista, ao elaborar um 

figurino seja atual, extravagante, futurístico ou uma réplica do passado, possui, em 

todos os casos, a mesma tarefa de transmitir um discurso visual adequado, com 

elementos visuais que transmitam as características do personagem. A Consultoria 

de Imagem e Estilo também pode trabalhar com elementos mais extravagantes, como 

no caso de clientes do estilo dramático, e da mesma forma, deverá observar todas as 

etapas e características da cliente, para auxiliá-la na transmissão de um discurso 

visual adequado ao objetivo de imagem definido. 

A presente pesquisa, pontuou, através da análise de alguns figurinos da 

personagem Alison Dilaurentis da série Pretty Little Liars, a importância da aplicação 

das ferramentas da Consultoria de Imagem e Estilo na manutenção dos figurinos da 

personagem, após o aumento de peso sofrido pela atriz.  

Não é possível afirmar que a mudança do estilo da personagem em algumas cenas 

nas últimas temporadas, em especial na última, tenha ocorrido em razão do ganho de 

peso da atriz. Mas, o que se pode afirmar através da pesquisa, é que as ferramentas 

utilizadas pela Consultoria de Imagem e Estilo na construção de uma imagem 

adequada ao cliente, são de extrema importância, e agregam muito valor à um 

figurino. Ter conhecimento sobre elementos de vestimenta, saber o que cada cor 

transmite, e quais cores favorecem a beleza da atriz ou ator, entender sobre biótipo e 

que tipo de modelagem favorece cada silhueta, facilitam o papel do figurinista, e 
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permite que o mesmo crie o figurino que irá transmitir a imagem pretendida, sem 

ruídos.  

A questão apontada no trabalho versa sobre os figurinos utilizados pela atriz Sasha 

Pieterse, que engordou cerca de 30kg durante as gravações da série Pretty Little Liars. 

Foi analisado que, enquanto a atriz vestia o manequim do 36 ao 42, os figurinos tinham 

uma cartela de cores com tons claros e quentes, o que valorizava muito a beleza 

natural da atriz, permitindo que a personagem também aparecesse mais bonita nas 

telas. Os figurinos apresentavam elementos visuais que remetiam ultrafeminilidade, 

romantismo e sensualidade, servindo inclusive de referência de moda e estilo pelas 

fãs.  

Na sexta temporada, a personagem surge com figurinos que trazem uma aparência 

mais “madura”, mesmo para a idade da personagem, o que fica mais visível quando 

ela está junto das outras protagonistas que possuem a mesma idade da personagem 

na série. No entanto, ainda era possível visualizar alguns elementos de estilo, como 

estampas florais, cintura marcada e cores claras, mas já não eram vistos em todos os 

figurinos e também não apareciam mais simultaneamente. A partir sétima temporada, 

a atriz aparece pesando cerca de 30kg à mais, o que acabou refletindo diretamente 

no figurino da personagem. As roupas ficaram mais sóbrias, o estilo já não era o 

mesmo da fase inicial da personagem -“girly”-, a personagem aparece mais 

desleixada, em cores mais escuras. A padronagem de estampas também mudou, de 

florais para geométricas, uso de blusões foi outra “novidade” no figurino da Alison na 

última temporada. 

Essa mudança radical de estilo e do discurso visual apresentado nos figurinos após 

o ganho de peso, poderiam ter sido evitados, com o auxílio de um profissional da área 

da Consultoria de Imagem e Estilo. Como já estudado, a Consultoria de Imagem e 

Estilo, trabalha com ferramentas que permitem que o cliente, de qualquer idade, peso 

ou raça, transmita a imagem pessoal desejada.  

No caso da personagem Alison Dilaurentis, apesar do ganho de peso não 

planejado, o mesmo discurso visual poderia ter sido trabalhado em cima da nova 

silhueta da atriz. A mulher acima do peso não está impedida de ter o estilo “girly” ou 

vestir roupas claras, tanto que fora das gravações, a atriz aparecia muito mais bonita 

que na série, com roupas adequadas à sua silhueta e idade. A insistência da indústria 

cinematográfica em “diminuir” a imagem das atrizes com manequim acima do 42 não 
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condiz com a realidade. No mundo real, independente de manequim, as mulheres são 

livres para vestir e transmitir a imagem que desejam.  

 E foi esse conflito, acidentalmente implantado na série Pretty Little Liars, entre o 

estereótipo da mulher acima do peso nos filmes e séries, e o de uma personagem 

protagonista, com estilo ultrafeminino e sensual, interpretado por uma atriz que 

engordou durante as gravações do seriado, que impulsionou a presente pesquisa. A 

análise e as propostas de figurinos, ampararam a teoria da pesquisa de que a 

aplicabilidade da Consultoria de Imagem e Estilo na construção do figurino de um 

personagem é altamente viável e valoriza a produção do traje de cena, seja pelo 

auxílio de um profissional em paralelo contratado pelo figurinista, ou pelo próprio 

figurinista que possui formação em Consultoria de Imagem e Estilo.  
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