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Sobre o Orientador 

Ricardo Bessa é graduado pela Universidade Federal do Ceará em Design de 
Moda onde apresentou seu trabalho de conclusão de curso com o tema “Moda 
e Cinam”. Mestre em Moda, Cultura e Artes pelo Centro Universitário Senac-SP 
onde dissertou sobre a teatralidade dos desfiles. Estagiou no Atelier Captiva 
em Lyon, França, onde também foi aluno especial da Université de La Mode-
Université Lumiére II. Foi coordenador de teatro da Universidade de Fortaleza. 
Ex-professor do Centro Universitário Leonardo da Vinci (SC), Universidade do 
Sul de Santa Catarina (SC), Faculdade Paulista de Artes (SP) e Centro 
Universitário Estácio de Sá - FIC (CE). Atualmente ensina na Faculdade 
Católica do Ceará e na FANOR-Devry. É ator (Teatro e Cinema), diretor de 
teatro, figurinista (Teatro e Cinema), cenógrafo e dramaturgo, com vários 
prêmios locais e nacionais, totalizando 31 anos de carreira artística em 2013 e 
passagem por diversos festivais de teatro, nacionais e internacionais. Em 
Canoa Quebrada coordena dentro do Festival de Curtas de Canoa Quebrada o 
concurso Moda Canoa. Coordena o grupo de estudos “Figurinos de Cinema e 
Televisão”. 

 

Público alvo 

O curso é direcionado aos estudantes e profissionais de todas as áreas da 
comunicação e  moda que queiram expandir o olhar sobre o cinema e moda e 
interessados em geral. 

 

Ementa 

Moda e cinema têm muita história para contar. Além da importância do figurino 
na composição dos personagens, uma bela roupa em um filme pode marcar 
época, virar referência e até parar nas vitrines. O cinema foi o primeiro meio de 
propagação de modismos que atingiu o mundo ao mesmo tempo. O público 
inspirado por seus astros e divas favoritas procurava imitá-los. Moda sempre foi 
o espelho dos grandes movimentos da humanidade, assim como das 
revoluções científicas, sociais, culturais e tecnológicas, sendo o cinema a 
grande vitrine dessas transformações. No trabalho de pesquisa e na execução 
de um figurino, estilistas são sempre referência no trabalho de figurinistas, e 
muitas vezes incorporam suas criações no guarda-roupa de personagens. 

 
 

Objetivos 

-Conhecer  o percurso da Moda no Cinema   e sua importância na História da 
Moda , Cinema e na sociedade em geral. 
-Conhecer os  principais figurinos-ícones  da História. 
-Traçar paralelo da trajetória do figurino de cinema  com a história do vestuário. 
-Analisar filmes clássicos e  contemporâneos através de fontes  
cinematográficas. 

 



 
 

Conteúdo Programático 

1. O trabalho do figurinista de Cinema. 
2. História da Moda no História do Cinema. 
3. Grandes Costureiros no Cinema. 
4. Grandes figurinistas de cinema. 
5. Oscar-passarela de tendências. 
6. O cinema e moda no Brasil. 

 
 

Metodologia 

- Aulas expositivas; 
- Discussão de trechos de filmes ícones na moda. 

 

Avaliação de Rendimento 

- Participação nas discussões  
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