
Figurinos da série IndependênciaS da TV Cultura 
estão em exposição no Museu da Casa Brasileira 

As roupas características da corte imperial foram criadas pelo estilista Alexandre 
Herchcovitch 

 

Imagem dos figurinos criados por Alexandre Herchcovitch em exposição | Foto: Vinicius Stasolla  

O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre 
Anchieta, expõe na mostra ‘Independências: Casas e Costumes no Brasil’ 
– aberta ao público em setembro – figurinos que fizeram parte da série 
IndependênciaS da TV Cultura, com pesquisa e ideia original do historiador 
José Antônio Severo; roteiro de Luis Alberto de Abreu, Paulo Garfunkel, Alex 
Moletta e Melina Dalboni; e direção de Luiz Fernando Carvalho.  

A mostra propõe uma relação entre móveis, objetos e artefatos, com 
roupas e indumentárias selecionadas a partir dos figurinos produzidos para as 
gravações dos episódios. As roupas ligadas à aristocracia colonial brasileira foram 
criadas pelo estilista Alexandre Herchcovitch e as que representam a diversidade 
étnica dos povos trazidos de diferentes países africanos foram elaboradas pela 
pesquisadora e figurinista Jennifer Ramos dos Santos. 

Das peças de Alexandre Herchcovitch, o público pode conferir as 
vestimentas usadas por Antônio Fagundes no papel de D. João VI; Daniel de 
Oliveira como D. Pedro I; Walderez de Barros como D. Maria I, dentre outros 
personagens importantes para o Brasil, como José Bonifácio e Frei Caneca.  

Já o figurino do núcleo africano, elaborado por Jennifer Ramos dos Santos, 
apresenta as roupas usadas por Alana Ayoká como a Peregrina Menina; Isabél 



Zuaca como a Peregrina e ainda as peças utilizadas por Verônica Mucúma no 
papel de Maria Felipa de Oliveira, baiana que resistiu à ofensiva de portuguesas 
em Itaparica.  

O conteúdo da exposição ‘Independências: Casas e Costumes no Brasil’ foi 
organizado por Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB, em diálogo com as 
equipes técnicas do Museu, contando com a participação curatorial da 
historiadora especialista na História da escravidão e das Relações raciais nas 
Américas, Ynaê Lopes para o módulo da afrobrasilidade e do escritor, 
ambientalista e tradutor Kaká Werá Jecupé para o módulo dos povos originários; 
ambos também trabalharam como revisores críticos do roteiro da série da TV 
Cultura. 

SERVIÇO:  
Exposição ‘Independências: Casas e Costumes no Brasil’ 
Visitação até 27 de novembro de 2022 
Apoio Cultural: Quanta 
Realização: Fundação Padre Anchieta e Museu da Casa Brasileira.  
  
VISITAÇÃO 
Museu da Casa Brasileira 
De terça a domingo, das 10h às 18h, com exceção da sexta-feira, que 
tem horário estendido até 22h 
Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano, SP 
Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô. 
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada)  
Sexta-feira, entrada gratuita 
Acessibilidade no local | Bicicletário com 40 vagas  
  
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 anos, à preservação e difusão da cultura material da casa 
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. 
A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração, 
com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, debates, 
palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a formação 
de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, 
economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras 
iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento 
no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  
  
Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
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Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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