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ARTE 

 

Linguagem: Teatro. 

Objetos do conhecimento: Processos de criação. 

 

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

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

considerar como figurino os acessórios que o personagem carrega. 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: Adaptação de atoresnomercado.com.br | Acesso em 14/08/2020 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 01/09/2020 
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1- O que são figurinos e qual é a sua importância para o teatro? 

  

  

  

  

 

 

2- Pense no seu filme, peça de teatro ou desenho animado favorito e descreva 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, botas 

vermelhas, teias de aranha e, no centro do 

peito, tem uma aranha. 

 

A lenda brasileira usa cachimbo, tem uma 

perna só e utiliza um short e gorro vermelho. 
 

Ela tem calda de sereia na cor azul, usa um 

top de ostras roxas. Tem o cabelo vermelho e 

ama pentear seus lindos cabelos com um 

garfo. 
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4- Monte um figurino para o personagem que você criou na atividade anterior, baseado na letra 

da música “Franguinho na Panela”, de Lourenço e Lourival. Caso seja possível, ouça a 

música: https://youtu.be/_tbZ4M3qvgw  

 

Ou leia um trecho da música abaixo: 

 

 

Franguinho Na Panela 

Lourenço e Lourival 

 

(...) 

Eu tenho um burrinho preto bão de arado e bão de sela 

Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela 

Galinhada no terreiro e um papagaio tagarela 

Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela 

Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela 

Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos 

Têm franguinho na panela. 

 

Fonte: letras.mus.br/lourenco-e-lourival | Acesso em 24/08/2020 

https://youtu.be/_tbZ4M3qvgw
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Fonte: vetorstock.com | Acesso em 01/09/2020 


