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MAQUIAGEM , CENÁRIO,
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TEATRO -

Signos teatrais: figurino, maquiagem ,

cenário, iluminação, sons, texto, ator,

música, adereço.
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• TEATRO
•O Teatro é originário do verbo grego “ theastai” ,
que significa ver, contemplar, olhar. A noção de
representação está vinculada ao ritual mágico e
religioso e é tão antigo quanto o homem.

•Literalmente, significava ” lugar onde se vê”.
Etimologicamente, o produto teatro é definido a
partir do ponto de vista do consumidor.

•O Teatro nasceu do instante em que o homem
primitivo colocou e tirou a máscara diante do
espectador, com plena consciência do exercício de
simulação, de representação, ou seja, do signo. Tal
como todas as formas de arte, o teatro é
linguagem.

teatroretalhos.blogspot.com373 × 271

www.desvendandoteatro.com357 × 220
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http://teatroretalhos.blogspot.com/p/grupo-de-estudos-eu-como-ferramenta-do.html
https://www.google.com.br/search?q=imagens do simbolo do teatro grego&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgnQbsVv6jH6qCHazpxBFrpjEw&ei=gEHCVYW5OMnCwASmn7DwCg&ved=0CAgQhxxqFQoTCIX5heC1kscCFUkhkAodpg8Mrg
http://www.desvendandoteatro.com/
https://www.google.com.br/search?q=imagem do teatro&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgkjbIY32PxmwyELT0UKJm2yzQ&ei=cL7HVcHmOMi3wAS43qKgAQ&ved=0CAgQhxxqFQoTCMHems3xnMcCFcgbkAodOK8IFA


OS SIGNOS TEATRAIS 
São os principais  elementos constitutivos do teatro. A manifestação teatral é 

um conjunto de signos.
Para definir a extensão da ação do teatro, deve-se considerá-lo em sua 

especificidade com todos os elementos que o compõe, partindo-se do princípio de que  são 
códigos da comunicação dramática.  Na cena:

O texto  
O ator 
A iluminação
Os cenários
A música 
Os sons               
A maquiagem 
O penteado
Os adereços
Os figurinos 

São realidades que representam outras realidades. 
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Vamos conhecer  melhor  o teatro e os signos  teatrais

Cena - A ação representada, em público, para ser
apreciada. No teatro, todos os elementos são
acessórios da cena, tudo deve convergir para que o
impacto da ação representada sobre o observador
seja o máximo.

A cena é a síntese expressiva do teatro como
linguagem. Esta palavra também costuma ser
empregada para designar partes de uma peça.
Ex: a cena do balcão de Romeu e Julieta)

Espaço cênico ( do grego skène- lugar onde se pratica
a ação, palco, podem ser também em ruas, praças,
etc...
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Encenação - a encenação é a gramática da cena, o instrumental construtivo e analítico
desta linguagem.
A leitura de diversas peças, seguida de estudos, reflexões e debates, leva os atores à
seleção de uma peça para encenação.

O trabalho do diretor- nos dias de hoje não é mais como ditador. Eles trabalham com os
atores e a equipe técnica, procurando uma maior integração de pensamento para que
todos juntos possam criar um espetáculo de alto nível.

Cada diretor - tem seu estilo próprio de encenar um espetáculo, mas as funções de todos,
no meio teatral, são as mesmas:
* ler e analisar a obra dramática,
*dirigir os ensaios dos atores,
*planejar a marcação - movimentação dos atores em cena
*criar, planejar e debater com os técnicos a cenografia, a iluminação,

os figurinos, as máscaras, a sonoplastia.
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Encenar
É empregar todos os componentes do teatro para a construção da

cena, segundo regras gramaticais próprias, com o objetivo de comunicar,
sensorial e intelectualmente.

Encenador
Pessoa encarregada de montar uma peça, assumindo a responsabilidade

estética e organizacional do espetáculo, escolhendo os atores, interpretando o
texto, utilizando as possibilidades cênicas à sua disposição.



http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm l

livro "Semiologia do Teatro - Editora Perspectiva, 1978).

Uma coluna de papelão significa que a cena se 
desenrola diante de um palácio.   A luz do projetor 
destaca um trono  e eis-nos no interior do palácio. 

A coroa sobre a cabeça do ator,  é o signo da realeza,   
enquanto que  as rugas e a brancura de seu rosto,  
obtidas graças à maquiagem, e sua  caminhada   

arrastada,   são signos de velhice. 

Tudo é signo na representação teatral

O galope de cavalos intensificando-se 
nos bastidores é o signo de que um  

viajante  se aproxima.

globomidia.com.br1307 × 1642
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http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKum9qWElccCFYkVkAodb4cIMQ&url=http://globomidia.com.br/entretenimento/rei-lear&ei=TKDDVavQN4mrwATvjqKIAw&bvm=bv.99556055,d.Y2I&psig=AFQjCNHVYpEY6tHBBCxhJzWellybKu_Uaw&ust=1438970104754626
https://www.google.com.br/search?q=imagens no teatro de rei idoso com coroa,&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEglWYuIXvCH7UyGTm0rl4GXVOw&ei=TKDDVavQN4mrwATvjqKIAw&ved=0CAgQhxxqFQoTCKum9qWElccCFYkVkAodb4cIMQ


http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm l

livro "Semiologia do Teatro" –
Editora Perspectiva, 1978).

Classificação dos signos
Signos naturais e Signos artificiais.

Os signos naturais 
São aqueles que nascem e existem sem participação da vontade; eles têm caráter de 
signos para aquele que os recebe, que os interpreta, mas são emitidos involuntariamente. 
Esta categoria abarca principalmente os fenômenos da natureza, como por exemplo:                       
* relâmpago: signo de tempestade

www.ccvalg.pt1280 × 853 windows.microsoft.com484 × 301
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http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm
http://www.ccvalg.pt/astronomia/newsletter/n_341/n_341.htm
https://www.google.com.br/search?q=imagens de um relampago no ceu&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgnOIRikavGPZyFdUt2HlzQfGw&ei=gt3EVcuPNYmbwgSN5oqQCw&ved=0CAgQhxxqFQoTCMvY-Oeyl8cCFYmNkAodDbMCsg
http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows/lightning-download-theme
https://www.google.com.br/search?q=imagens de um relampago no ceu&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgmdhTAlXJW7CSFKOKBh4WjIVg&ei=Dt7EVaKoH4f_wQSt0IQo&ved=0CAgQhxxqFQoTCKLnw6qzl8cCFYd_kAodLSgBBQ


http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm l livro "Semiologia do Teatro" – Editora Perspectiva, 1978).

Febre: signo de uma doença 

www.youtube.com480 × 360

e as ações dos seres vivos 
não destinadas a significar   

(reflexos).

cor da pele: signo de uma raça 

equipechiquititas.blogspot.com401 × 250

A fumaça: signo de fogo 

www.redebrasilatual.com.br780 × 490

http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNbr8sfzmscCFUqAkAodxJQJiw&url=http://www.youtube.com/watch?v=vpjBRT9lURI&ei=D7TGVZaoC8qAwgTEqabYCA&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNEm_B8HLVOpxkrBgKJ3p9HCAz8fNQ&ust=1439171803625586
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+fuma%C3%A7a+no+palco&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgnerkyAzTRNuyF1zpqcNbecAw
http://equipechiquititas.blogspot.com/2015_01_14_archive.html
https://www.google.com.br/search?q=imagem de algu%C3%A9m doente no palco&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgnBeK4hp87npSHSkuBgcGpeeQ&ei=g7fGVbreOIyrwgT-u7jABA&ved=0CAgQhxxqFQoTCPqr4-32mscCFYyVkAod_h0OSA
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/89/o-poder-negro-do-ile-aiye-303.html
https://www.google.com.br/search?q=imagem de pessoas de ra%C3%A7as diferentes no palco&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgntb0F2cv90oSE3Bp7nBX9scQ&ei=I8fGVa3pEsPBwASL37DgCA&ved=0CAgQhxxqFQoTCO2G6uCFm8cCFcMgkAodiy8MjA


http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm l
livro "Semiologia do Teatro" –
Editora Perspectiva, 1978).

Os Signos Artificiais 

São criados pelo homem ou pelo animal, voluntariamente, para assinalar qualquer  
coisa, para comunicar com alguém.

Os signos de que se serve a arte teatral pertencem todos à categorias dos signos 
artificiais, signos artísticos.

Sua finalidade é a de comunicar no próprio instante.
O que não é de surpreender numa arte que  não pode existir sem público.

Emitidos voluntariamente, com plena consciência de comunicar, os signos teatrais são 
plenamente funcionais. 
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http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm


http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm l livro "Semiologia do Teatro" – Editora Perspectiva, 1978).

A DIFERENÇA ENTRE  SIGNO NATURAL E SIGNO ARTIFICIAL

www.correiodeuberlandia.com.br600 × 400

SIGNO ARTIFICIAL
A voz trêmula de um 

jovem ator
interpretando um velho.

SIGNO NATURAL 
A voz trêmula de um ator  octagenário, 
não tendo sido criada 
voluntariamente, é um signo natural 
tanto na vida como na cena.

acontece72.rssing.com620 × 620

brbaraflordeliz.blogspot.com495 × 278
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http://lionel-fischer.blogspot.com.br/2010/04/os-signos-no-teatro-introducao.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJfGt_S2nccCFQsQkAodLxQCmA&url=http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/contacao-de-historia-marca-vida-de-vovo-caximbo-em-uberlandia/&ei=HQfIVdfDDougwASvqIjACQ&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNHj0SGsJQbFhKdtSUjz2ct6hJ-Lmg&ust=1439258494373133
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+jovem+vestido+caracterizado+de+idoso+no+teatro&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgmwl-DJsMjcNyH3ET7oEp5fAQ
http://acontece72.rssing.com/chan-6478369/all_p184.html
https://www.google.com.br/search?q=imagens de jovem vestido caracterizado de idoso no teatro&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwmLl0M1ztr09BoLCxCo1NgEGgIIFwwhHT6EF-p21p0&ei=qwjIVeXKL4KJwgTQyY3IDA&ved=0CAgQhxxqFQoTCKXMvLK4nccCFYKEkAod0GQDyQ
http://brbaraflordeliz.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
https://www.google.com.br/search?q=imagens de jovem vestido caracterizado de idoso no teatro&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwk8-vzJAffXCBoLCxCo1NgEGgIIFwwhO0HL1ZZWdGc&ei=2ArIVdLNIoynwATLp4WoCg&ved=0CAgQhxxqFQoTCNKZ_Lu6nccCFYwTkAody1MBpQ


FIGURINO

www.guiadasemana.com.br620 × 330

www.festivalteatro.com.br356 × 235pt.wikipedia.org1000 × 539

www.cultdance.com.br1204 × 800
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPuM1Lj_nscCFccOkAoddaoB-w&url=http://www.guiadasemana.com.br/cinema/noticia/confira-os-vencedores-do-oscar-2015&ei=Y9nIVbvPGMedwAT11IbYDw&psig=AFQjCNHLbiFV4OQjlP3bHox_UxGIhfpeDQ&ust=1439312033701863
https://www.google.com.br/search?q=imagem+as+maquiagens+de+personagens+vencedoras+de+oscars&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEglwni3mkZhsViHYBCJchhpjQA
http://www.festivalteatro.com.br/orasbolas.html
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+figurinos+no+teatro&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgkI10hxKvbmzSFBkO613Rkk0w
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJDF95eCoMcCFYqJkAodBvkHmg&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre&ei=e2LJVdCbMoqTwgSG8p_QCQ&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNFwK1IneDpnpGJf4Jya-lwU8gDgxw&ust=1439346770398647
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+cen%C3%A1rios++objetivos+teatrais&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgl96TckAwPHSSEdXNDqXh9Fag
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJmQ6s68oMcCFYl_kAodI7EGNA&url=http://www.cultdance.com.br/album.php?id_album=5&ei=wJ_JVZmwDIn_wQSj4pqgAw&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNH8E9Q3hmNSZpmn0JBC98f1eZE58w&ust=1439361548630182
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+espetaculo&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgl46B-5FiyQACEj_11uLOF7qPw


http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm l

Figurino

O figurino é uma indumentária transforma o ator X ou o figurante Y em 

marajá hindu ou em clochard parisiense, em patrício da Roma    antiga 

ou em capitão de navio, em pároco ou cozinheiro. Na própria vida, a 

vestimenta manifesta grande variedade  de signos artificiais. 

No teatro, constitui o meio mais externo, mais convencional de definir 

o indivíduo humano. 

A indumentária assinala o sexo, a idade, a classe social, a profissão,  

uma posição social ou hierárquica particular (rei, Papa), a 

nacionalidade, a religião, e determina às vezes a personalidade    

histórica ou contemporânea. 
Na encenação contemporânea, o figurino tem papel 

cada vez  

mais importante e variado, tornando-se 

verdadeiramente 

a “segunda pele do ator”. 
http://www.educacional.com.br/

memoriaglobo.globo.com311 × 240
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http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm
http://www.educacional.com.br/
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/caminho-das-indias/figurino-e-caracterizacao.htm
https://www.google.com.br/search?q=imagens de caracteriza%C3%A7%C3%A3o, figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwlZpdTJUp2BZhoLCxCo1NgEGgIIFwwhsBUJOOrfPC4&ei=jBTIVf7vCMi3wAS43qKgAQ&ved=0CAgQhxxqFQoTCP7lndzDnccCFcgbkAodOK8IFA


http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm l

Figurino

http://www.educacional.com.br /

Sempre presente no ato teatral 

como signo do personagem e do 

disfarce, contentou-se por muito 

tempo com o simples   papel de 

caracterizador encarregado de 

vestir o ator de acordo com a 

verossimilhança de uma condição 
ou de uma situação.

memoriaglobo.globo.com356 × 240

estilo.uol.com.br540 × 300
culture-se.com600 × 426
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http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm
http://www.educacional.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPfGm7HEnccCFUUUkAod-a0OGw&url=http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-auto-da-compadecida/figurino-e-caracterizacao.htm&ei=PhXIVfevFsWowAT527rYAQ&psig=AFQjCNGYHfUu5Au3LTzFxIQqzY4ELXB8bQ&ust=1439262188401132
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+caracteriza%C3%A7%C3%A3o,+figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgmOQJ-yiNFkHiHP5qMq5uUWFA
http://estilo.uol.com.br/moda/ultimas-noticias/redacao/2010/04/22/assista-a-alice-no-pais-das-maravilhas-e-prepare-se-voce-vai-querer-ter-olhos-insones-e-vestidos-azuis.htm
https://www.google.com.br/search?q=imagens de caracteriza%C3%A7%C3%A3o, figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEglP6bS2GVuqAiGpZxgWF-JKeQ&ei=gxjIVfmeM8HAwATAvpeYBw&ved=0CAgQhxxqFQoTCLnsxsDHnccCFUEgkAodQN8Fcw
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKTxtJjInccCFQIakAodFjYMuQ&url=http://culture-se.com/noticias/406/figurinos-ricos-em-historia&ei=PBnIVaTjBYK0wASW7LDICw&psig=AFQjCNGYHfUu5Au3LTzFxIQqzY4ELXB8bQ&ust=1439262188401132
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+caracteriza%C3%A7%C3%A3o,+figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgl4vzTvMtfHASGrdb3g0dHC5w


http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm l

Figurino 

É o conjunto de vestimentas e seus acessórios, usados pelos atores em

cena. Serve como suporte para a representação da aparência dos

personagens.

http://www.educacional.com.br/

Todo figurino inicia a partir de desenhos das roupas 

https://gimontenegro.files.wordpress.com/2012/0
7/snowwhitesevenhuntsmancostume.jpg
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http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm
http://www.educacional.com.br/
https://gimontenegro.files.wordpress.com/2012/07/snowwhitesevenhuntsmancostume.jpg


O Figurino pode sugerir

época, tempo
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http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm l

. 

Figurino 

http://www.educacional.com.br

www.prefeitura.sp.gov.br500 × 400

Lugar

www.sbseg2014.dcc.ufmg.br450 × 299

Clima
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http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teatral/index05.htm
http://www.educacional.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/penha/noticias/?p=43977
https://www.google.com.br/search?q=imagens de figurino no teatro&biw=1280&bih=675&tbs=simg:CAQSEglI4IhNr0Jh-SErJpQblOc_12g&tbm=isch&ei=ZKnIVaOJI8KiwgTx3p7gCw&ved=0CAgQhxxqFQoTCKPL69XRnscCFUKRkAodca8HvA
http://www.sbseg2014.dcc.ufmg.br/eng/belo-horizonte/
https://www.google.com.br/search?tbm=isch&tbs=simg:CAQSCQmr6pNfGONpSg&q=imagens de figurino de pobre no teatro&ei=cqzIVansIoWbwgTm1IrwCQ


. 

www.ofuxico.com.br300 × 300

Figurino 

Condição Social 
etc...
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http://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/saiba-tudo-sobre-a-novela-meu-pedacinho-de-chao-figurino/2014/04/03-199716.html
https://www.google.com.br/search?q=imagens de caracteriza%C3%A7%C3%A3o, figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgkdeIM6XhMFIyFX7xO0D61mVA&ei=1RrIVc-yMIeRwgTRkZz4AQ&ved=0CAgQhxxqFQoTCI_x4tvJnccCFYeIkAod0QgHHw


Desde que aparece em cena, a  vestimenta converte-se em figurino 

de  teatro: põe-se a serviço de efeitos de ampliação, de simplificação,        

de abstração e de legibilidade. 

Figurino 

http://www.educacional.com.br /
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http://www.educacional.com.br/


MAQUIAGEM

relampagotvoficial.blogspot.com291 × 218

cinemaoscareafins.wordpress.com1400 × 932

cbtij.org.br1772 × 1267
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http://relampagotvoficial.blogspot.com/2015_06_01_archive.html
https://www.google.com.br/search?q=imagem as maquiagens de personagens vencedoras de oscars&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwmPuRlEKbjLghoLCxCo1NgEGgIIFwwh9IdHD7nEOMI&ei=JtfIVfX1IozCwATc9LboDA&ved=0CAgQhxxqFQoTCPWgwaf9nscCFQwhkAodXLoNzQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNrCgcuAn8cCFckZkAodBzUMhQ&url=https://cinemaoscareafins.wordpress.com/tag/o-lobisomem/&ei=ltrIVdqfFMmzwASH6rCoCA&psig=AFQjCNEg-Dw5mzQidzu3djIyj-KpSypHAg&ust=1439312879324263
https://www.google.com.br/search?q=imagem+as+efeitos+visuais+maquiagens+de+personagens+vencedoras+de+oscars&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgl-8eAdgfRjRiF1C85E6ZmVzw
http://cbtij.org.br/cbtij-em-acao-programacao-teatro-sesi-graca-aranha/
https://www.google.com.br/search?q=imagens de caracteriza%C3%A7%C3%A3o, figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwmrkkk8_1XInXBoLCxCo1NgEGgIIFwwhi8qDQ7553i8&ei=AB3IVfukBYOXwgSJlJLoAQ&ved=0CAgQhxxqFQoTCPukiuTLnccCFYOLkAodCYoEHQ


Maquiagem 
Figurino vivo do ator, a maquiagem faz o rosto passar do animado ao

inanimado, ela joga com a ambiguidade constitutiva da representação teatral:

mescla de natural e artificial, de coisa e de signo. Em teatro trabalha-se a

pintura do rosto ou do corpo do ator para caracterizar personagens, para

ressaltar expressões, distanciar ou aproximar o personagem do espectador,

como é o caso do teatro grego.

www.portaldamaquiagem.com.br600 × 300
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIbv5-_FnccCFUSCkAodrNMNCg&url=http://www.portaldamaquiagem.com.br/magazine/backstage/backstage-felino&ei=zhbIVYbQBMSEwgSsp7dQ&psig=AFQjCNGYHfUu5Au3LTzFxIQqzY4ELXB8bQ&ust=1439262188401132
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+caracteriza%C3%A7%C3%A3o,+figurino&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSHwk5CuLxGFQIehoLCxCo1NgEGgIIFwwhqikudMPhUaM


A maquiagem teatral tem por objeto fazer

ressaltar o valor do rosto do ator que aparece

em cena em certas condições de luz. Junto

com a mímica, contribui para dar a fisionomia

da personagem. A mímica, graças aos

movimento dos músculos da face, cria signos

móveis, a maquiagem forma signos de caráter

mais duradouro.

http://portalmorada.com.br/entretenimento/artes/inscricoes-abertas-para
-curso-de-maquiagem-artistica:52905 

pinturafacialbygladis.wordpress.com300 × 239
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http://portalmorada.com.br/entretenimento/artes/inscricoes-abertas-para
https://pinturafacialbygladis.wordpress.com/category/pantomima/
https://www.google.com.br/search?q=imagem as melhores  maquiagem no teatro  m%C3%ADmica&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgkiCS6CJ8BFXSHPjJfcBfMLrA&ei=is3IVcCmIIGFwgT_96yoAQ&ved=0CAgQhxxqFQoTCMCTvJL0nscCFYGCkAod_zsLFQ


O Penteado

Como produto artesanal, se classifica o penteado teatral dentro do quadro da
maquiagem.
Como fenômeno artístico, pertence ao domínio do criador da indumentária. 

Muitas vezes o penteado representa um papel à parte da maquiagem e da indumentária, 
um papel que em certos casos, como se pode comprovar, é decisivo. 
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O cenário 
A tarefa primordial do cenário, sistema de signos que também se pode 

denominar aparato cênico ou cenografia, consiste em  representar o lugar, 

exemplo:

www.ufrgs.br600 × 400

Lugar social - praça pública,

laboratório, cozinha, café

Lugar geográfico – paisagens,

mar, montanha

cenografiacarioca.blogspot.com1600 × 1066
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http://www.ufrgs.br/sbzgramado2016/turismo.php
https://www.google.com.br/search?q=imagens de cen%C3%A1rios de teatro&sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgmBJBmWvNBzTiHxtvrojnL2YA&ei=4kTJVY2_KcuvwATxor2wAw&ved=0CAgQhxxqFQoTCI247_rln8cCFcsXkAodcVEPNg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKKBo_7sn8cCFYkWkAod3AANbg&url=http://cenografiacarioca.blogspot.com/&ei=QEzJVaLhNImtwATcgbTwBg&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNEOD5synkG1KZKKSwL2q07t0NBwew&ust=1439340812791122
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+cen%C3%A1rios+de+cozinha+no+teatro&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgnlOcc_1iWsTOSEtbB7RIaa29A

