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ARTE – AULA 10 

 

Linguagem: Teatro. 

Objetos do Conhecimento: Processos de criação. 

 

Agora que já entendemos a construção de um personagem, precisamos dar vida a ele e 

aprender sobre outro elemento importante no teatro: o figurino. 

 
A importância do figurino no teatro 

 
Se você já assistiu a um filme de época ou foi ao teatro ver uma peça, provavelmente 

percebeu que os atores utilizavam roupas que caracterizavam ainda mais os personagens. Essas 

roupas são chamadas de figurino e, no teatro, alguns figurinos podem assumir papéis tão 

importantes quanto um ator dentro de um espetáculo, pois podem ter informações sobre a época, 

o contexto da peça e o local da ação. 

O figurino é o traje usado por um ou mais personagens de uma produção artística, 

independentemente de sua linha (teatro, dança, cinema, musicais etc.), mas, além dos trajes, 

podemos considerar como figurino os acessórios que o personagem carrega. Por exemplo: ao ver 

um ator no palco com uma coroa, saberemos que naquela peça há um rei ou imperador. Os 

acessórios, assim como a roupa, podem ajudar muito na caracterização do personagem e podem 

ser item de joalheria, chapelaria, calçados, luvas, sombrinhas, leques, lenços, entre outros. 

A caracterização de um animal em um ator ou um objeto animado também é parte do 

figurino, ajudando a dar vida à história. 

Fonte: Texto Adaptado atoresnomercado.com.br | Acesso em 04/03/2021 
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1- O que são figurinos e qual é sua importância para o teatro? 

  

  

  

  

 

 

2- Pense no seu filme, sua história, sua peça de teatro ou seu desenho animado favorito e 

descreva, a seguir, o figurino do personagem principal. 

  

  

  

  

 

 

3- Observe a descrição do figurino e tente identificar quem são os personagens: 

 

Figurino Personagem 

Ele utiliza uma roupa azul e vermelha, com 

teias de aranha, botas vermelhas e, no centro 

do peito, há uma aranha. 

 

Na lenda brasileira, ele usa cachimbo, tem uma 

perna só e veste uma bermuda e usa um gorro 

vermelho. 

 

Ela tem cauda de sereia na cor azul e usa um 

top de ostras roxas. Além disso, ela ama 

pentear seus lindos cabelos vermelhos com um 

garfo. 
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Na atividade 2, você descreveu seu personagem favorito.  

Utilizando a representação do corpo humano disponível a seguir, desenhe o figurino desse 

personagem com todos os detalhes possíveis. Utilize o material que desejar e tiver disponível. 
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