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A Baixa Idade Média foi um período de transição entre a Europa feudal e
a Europa moderna, onde o comércio cresceu e a burguesia se projetou e
ascendeu socialmente. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o
poder político centraliza-se nas mãos do rei, criando as Monarquias Nacionais,
elementos fundamentais para a desintegração do feudalismo e para o
desenvolvimento econômico e o aparecimento do capitalismo.
Essa transição foi de crucial importância para a economia, cultura,
religião, política e também para a vestimenta, pois aqui começou a noção de
moda como a conhecemos e a diferenciação da vestimenta masculina para a
feminina, quando as roupas masculinas foram encurtando enquanto as
femininas permaneciam longas.
Para João Braga (2005), a indumentária começou a diferenciar os dois
sexos na época medieval, através de detalhes como o comprimento das peças:
“Se a indumentária para os dois sexos em quase nada se diferenciava na Alta
Idade Média, no período da Baixa Idade Média, ela começou a ganhar uma distinção:
as roupas masculinas sutilmente começaram a encurtar e, com o tempo, próximo ao
fim da Idade Média, isso de fato aconteceu; ao passo que as femininas se mantiveram
longas, atingindo o chão. (...) Esse momento do final da Idade Média e princípio do
Renascimento foi de extrema importância para a história da indumentária, visto ter sido
nessa passagem cronológica que surgiu o conceito de moda.”
(BRAGA, 2005, p.39).
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Se observarmos a vestimenta do século V e a compararmos com a de
meados do século XV veremos uma grande mudança nos materiais utilizados,
no acabamento das peças, nas cores e bordados, e também na importância
dessa vestimenta na vida social do indivíduo. Essa mudança é notada nas
classes sociais mais altas, pois a população geral não tinha condição financeira
de possuir os grandes trajes da época, com todo o luxo que eles possuíam.
Para analisar a vestimenta desse período, utilizarei os filmes “Em Nome
de Deus”, de 1988, e “Elizabeth”, de 1998. O trabalho de pesquisa dos
figurinistas, feito através de livros, revistas e internet, é intenso para reproduzir
a indumentária da época, tendo um peso importante na concepção geral do
filme, sendo que através dele o ator vai passar para a platéia quem o
personagem é.
O primeiro filme, “Em Nome de Deus”, é a história de amor de Heloise
(Kim Thomson) e Abelard (Derek de Lint), ela sobrinha de um cônego francês,
ele professor de teologia da escola de Notre Dame, a primeira universidade da
França. Na época - a história se passa no século XII - os teólogos faziam o
voto de castidade, e por isso os grandes obstáculos ao amor dos protagonistas.
O figurino do filme, assinado por Phyllis Dalton, é simples e o luxo das
pessoas que ocupam cargos mais altos na sociedade é mostrado através dos
tecidos e cores. A indumentária
ainda não era tão diferenciada
para

homens

e

mulheres.

Ambos poderiam usar túnicas
longas até os tornozelos, com
longas mangas e uma corda
amarrada na cintura. Porém as
damas

já

usavam

justos

no

corpo,

vestidos
como

a

protagonista do filme usa.
Ambos os sexos usam também

Cena do filme Em Nome de Deus, de 1988.

capa de pele ou tecido por cima da túnica, presos na frente por broches
(NERY, 2007).
A silhueta de Heloise é natural, os vestidos usados por ela seguem as
linhas
.

do

corpo,

sem

espartilhos

ou

armações.

Os

vestidos

dela,

diferentemente das mulheres comuns que andam na rua, são coloridos e de
tecidos mais nobres ou bordados. As mangas são sempre muito longas,
partidas ao meio como uma fenda a partir do punho.
Os personagens masculinos, como Abelard, o professor que se
apaixona por Heloise, usam túnica de corte reto, com tecidos grossos e
rústicos - salvo os mais ricos, que apresentam tecidos mais elaborados, finos e
coloridos. Essas túnicas têm decote simples, às vezes com um corte vertical na
frente, mangas longas e vão até a altura dos tornozelos.
“Em Nome de Deus” é um filme que retrata bem a indumentária da
época, que foi uma ponte entre a simplicidade da Antiguidade e a exuberância
da Idade Moderna, começando a tomar forma ainda no final da Idade Média,
principalmente em meados dos séculos XIV e XV. E o filme “Elizabeth” mostra
essa transição da Idade Média para a Moderna, os conflitos na corte, a
economia e cultura da época, e também a transformação da indumentária, com
figurino de Alexandra Byrne.
“Elizabeth” conta a história da rainha Elizabeth I, filha de Ana Boleña e
Henrique VIII, interpretada por Cate Blanchet. Os primeiros grandes
acontecimentos do seu reinado, sua vida amorosa e os problemas com a
religião são os focos do filme.
O trabalho dos figurinistas é um dos pontos fortes do filme, sendo
indicado ao Oscar de melhor figurino no ano de 1999. Como retrata a família
real e a nobreza, tem muito requinte, luxo e exuberância, não mostrando a
indumentária das classes mais baixas. A grande diferença que se vê na
vestimenta feminina de “Em Nome de Deus” para “Elizabeth”, que se passa no
início do século XVI, é a marcação do corpo.
“Se as roupas do período anterior pouco ou quase nada marcavam a silhueta
dos corpos, sejam femininos ou masculinos, nesse momento, elas começaram a
delinear um pouco mais, especialmente a parte superior dos vestidos femininos(...).”.
(BRAGA, 2005, p. 39).

A silhueta feminina agora era bem marcada, com o corset muito justo,
afunilando o tronco em direção à cintura, formando um “V” na silhueta com a

.

terminação em ponta na direção dos órgãos genitais, e trazendo um volume
grandioso no quadril com a ajuda de armações e muitos metros de tecido.
Em sua coroação, Elizabeth usa um longo vestido dourado, com
estampa e bordados da mesma cor, com as características já citadas, além de
um manto muito longo e amplo nas
mesmas características do vestido,
cobrindo todo o conjunto, e, para
finalizar, uma estola de pele branca
com aplicações de jóias e pedras
preciosas.

As

mangas,

chamadas

gigot, são bufantes no ombro e justas
abaixo da articulação. Há ainda a
presença da gola fraise, um babado
branco

engomado, alto, formando

favos, parecendo uma roda em cujo
eixo de se situa a cabeça, usada
largamente pela nobreza em ocasiões
especiais (OLIVEIRA, 2006). As cores
dos trajes vão do vermelho vivo ao
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dourado reluzente do traje usado na coroação, além de terem muitos bordados
e pedras preciosas, revelando o poder e a riqueza que os reinos tinham
(NERY, 2007).
Os homens usavam túnica mais justa e curta, indo até a altura dos
calções. Na parte inferior da túnica há uma abertura ao centro, mostrando a
braguilha proeminente. As mangas são bufantes, presas ao punho, com uma
divisão de ombro, marcando a cava. Os calções, também bufantes, eram
acompanhados de meias de cores variadas e botas ou sapatos.
A grande mudança do século XVIII não foi só nos trajes, mas também na
importância dessa vestimenta na vida social do indivíduo. A roupa continua a
ser um diferenciador social, característica vista desde o início da história da
indumentária, mas que ganhou força maior nesse período, passando de ato
pessoal ao gesto comum, criando-se um código de vestir (ROCHE, 2007).
Ao analisar esses dois filmes e seus figurinos, com o auxílio de
pesquisas bibliográficas, mostramos períodos importantes para a história da
.

indumentária, os séculos XII a XVIII, onde surge o conceito de moda, e a
diferenciação social a partir da roupa que o indivíduo porta. Apesar de saber
que uma obra de arte, no caso, o filme, seja sempre uma versão apresentada
pelo autor, podemos extrair dela muitos elementos que reproduzem o cotidiano
de um determinado momento histórico.
Nesse sentido, analisar a indumentária dos séculos acima citados
através dos filmes Em Nome de Deus e Elizabeth nos foi possível devido ao
trabalho de pesquisa desenvolvido pelos figurinistas, que se empenham em
retratar a vestimenta da época em que se desenrola o roteiro do filme.
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