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ARTE – AULA 11 

 

Linguagem: Teatro. 

Objetos do Conhecimento: Contextos e práticas. 

 

Maquiagem no teatro 
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A maquiagem é utilizada ao longo da história por vários povos do Planeta. Os egípcios já 

utilizavam essa técnica de forma terapêutica, ritualística e de embelezamento. As tribos indígenas 

utilizam as pinturas faciais (rosto) e corporais (corpo) como identidade, pois são as marcas de 

muitas etnias, diferenciando clãs e famílias. Na estética, a maquiagem ajuda a criar contornos e 

sombreados que colorem as pessoas no cotidiano. Já no teatro, a maquiagem é parte da 

composição do espetáculo, é um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e 

na transformação estética dos atores, sejam eles vilões, sejam heróis. A maquiagem ajuda a compor 

o personagem e soma-se ao figurino. 

Veja alguns exemplos de maquiagens realizadas em atores de teatro: 
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1- Qual é a importância da maquiagem no teatro? 

  

  

  

 

2- Por meio da maquiagem, é possível expressar emoções. Descreva como você percebe as 

emoções dos personagens a partir destas maquiagens. 
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3- Observe a descrição dos personagens e faça a maquiagem que melhor representa o modelo 

a seguir utilizando lápis de colorir, canetinhas ou o material que preferir. 

 

HERÓI VILÃO 

O herói de todo dia é uma mulher valente, 

ousada, com marcações fortes em seu rosto 

e até uma cicatriz perto de sua sobrancelha 

esquerda, fruto de uma queda na infância. 

Tem a boca bem-marcada, gosta de cores 

vivas, tem um cabelo cheio de pequenos 

caracóis e vive uma vida de aventuras em 

sua rotina. Gosta da dança da vida e do 

aroma das flores. 

Já o vilão tem um nariz bem fino, uma pele 

fina, uma boca pequena e pálida, o cabelo 

bem curto, e ele está sempre com os olhos 

parecendo estar bravo. Sua boca demonstra 

que nunca está sorrindo, parece estar infeliz. 

Está sempre vestindo roupas alinhadas e 

impecáveis. Está constantemente preso no 

trânsito, de mau humor. 



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Herói 

 

Vilão 

 

 

 




