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Figurino nosso de cada dia  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de abordar conteúdos acerca da caracterização 

cênica: o figurino como expressão, descoberta e afirmação de uma identidade social, estética e 

cultural. Nas atividades, os estudantes vão conhecer e explorar o figurino desenvolvendo noções de 

coletividade, alteridade e empatia, na construção de personagens dentro da linguagem teatral. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou 

com os quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a habilidade indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender alguns termos técnicos relacionados à caracterização cênica dentro da 
linguagem teatral. 

• Identificar relações entre o figurino e o meio social, estético e cultural. 

• Perceber como a roupa usada no dia a dia pode mostrar traços de personalidade, 
preferência e identidade. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

 
Teatro 

Elementos da linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, 
cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 
vocabulários. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Do croqui ao figurino 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras, dispostas de modo a formar um círculo que possibilite uma 

roda de conversa. 

Recursos e/ou material necessário para os estudantes: papel sulfite, lápis preto, borracha e lápis de cor. 

Recursos e/ou material necessário para o professor: imagens de figurinos de personagens de filmes, novelas, peças 

teatrais. Para isso, o professor poderá utilizar fotos impressas, revistas, jornais, projetor, televisão e/ou material 

disponível em sala de aula. 

Atividade 1: Sensibilização dos estudantes em relação ao figurino (20 minutos) 

Comece a atividade solicitando aos estudantes que formem uma roda. Anuncie o tema da 

aula, que será sobre figurino. Você pode iniciar a conversa com esta questão: “Quando você ouve a 

palavra ‘figurino’, o que lhe vem à cabeça?”.  

Procure investigar a vivência dos estudantes com relação ao tema e identificar as referências 

que possuem. Se muitos deles não tiverem a experiência de frequentar teatros, converse sobre 

figurinos de filmes e novelas, por exemplo. Para abordar a diversidade da produção de figurinos, fale 

sobre novelas de época, filmes de fantasia e outros gêneros que revelem a variedade existente. 

Amplie a discussão relacionando o figurino teatral ao vestuário cotidiano, com a pergunta: “Qual 

relação você consegue estabelecer entre figurino e a roupa que usamos?”. Conduza a conversa para 

a relação entre figurino teatral e vestuário cotidiano. Explique que, no contexto teatral, o figurino 

pode ser elaborado com base no que será encenado e que ele deve auxiliar o ator a compor o 

personagem. Comente que o personagem está inserido num tempo e num espaço, portanto, 

apresenta índices estéticos, históricos, culturais, etc. Aproveite a situação para abrir um debate a 

respeito da relação entre roupa e identidade. Enfatize que não se pode julgar uma pessoa pelo que 

ela veste, pois a roupa não define seu caráter, embora possa indicar preferências pessoais e traços 

de identidade ou de personalidade.  

Em seguida, esclareça que o vestuário, que pode ser considerado figurino cotidiano, 

apresenta informações sobre o tempo e o modo de vida das pessoas. Para que os estudantes 

compreendam melhor essa ideia, destaque um aspecto fundamental desse conceito: nas artes 

cênicas, o figurino também tem a função de expressar aspectos dos personagens. Explique que, 

quando se trata de autoconhecimento e formação de identidade, o figurino cotidiano visto como 

uma manifestação cultural pode trazer elementos sobre crenças, histórias e características singulares 

de um grupo. Apresente como exemplos as imagens selecionadas de diversas sociedades, 

enfatizando que as escolhas podem ajudar a identificar a geração com que as pessoas se identificam, 

por exemplo. Explique que não podemos tratar esse olhar sobre o figurino cotidiano de um grupo 

com preconceito. Comente que os trajes de descendentes de indígenas, mesmo daqueles que vivem 

em uma cidade, podem guardar algum elemento da sua cultura e ancestralidade.  
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Mostre aos estudantes que o figurino teatral visa à encenação e é concebido com base num 

processo cênico, que pode ter início com jogos de improvisação que deem origem à peça ou ser 

estabelecido previamente por um texto teatral. Explique que, no primeiro caso, a caracterização 

cênica pode ser atingida com improvisos corporais e, no segundo, todas as pessoas envolvidas 

estudam a época em que se desenvolve a peça, o modo de vida e a cultura dos personagens, para 

elaborar a caracterização, e isso inclui o figurino.  

Explique que perceber as roupas como um figurino cotidiano ajuda a reconhecer como 

construímos nossa imagem e nossa identidade e os vínculos que criamos com a memória e com 

modos de expressão. Para exemplificar, peça aos estudantes que se lembrem das roupas que seus 

familiares costumam usar e que passem a observá-las. Promova uma reflexão sobre a existência de 

alguma relação entre seus antepassados e os costumes, a higiene, o modo de se arrumar e os 

objetos que usavam – como um broche, um brinco, um anel, um bracelete. 

Atividade 2: Produção de um croqui (25 minutos) 

Na sequência, distribua folhas de papel sulfite, lápis preto e lápis de cor. Solicite aos 

estudantes que imaginem um personagem que gostariam de interpretar e desenhem 

individualmente um figurino para ele. Explique que o esboço que estão realizando também é 

conhecido na moda e no teatro pelo nome de croqui; trata-se de um desenho rápido que mostra 

roupas e acessórios de um modelo ou personagem.    

Para realizar essa atividade, é importante exercitar a criatividade e supor detalhes culturais e 

cotidianos desse personagem. É relevante considerar a idade, o sexo, a profissão, a cultura, a 

sociedade e a época em que ele vive ou viveu. Para caracterizar um jovem nos anos 1970, por 

exemplo, é preciso vislumbrar certo repertório, ao passo que, para desenvolver o figurino de uma 

rainha na Idade Média, as escolhas serão completamente diferentes.  

Explique a importância de dedicar máxima atenção aos detalhes de cada peça do figurino. 

Você pode estimulá-los a pensar nos detalhes usando as perguntas a seguir: “Com qual material meu 

figurino poderia ser feito?”; “Quais as características desse tipo de figurino: os tecidos são folgados 

ou justos, há babados ou não?”; “O personagem usa anéis, relógio ou óculos escuros?”; “Em que 

época ele vive ou viveu?”; “O que o vestuário diz a respeito dele?”.  

Quando os desenhos estiverem prontos, peça que cada estudante mostre seu croqui aos 

colegas. Comente as possíveis semelhanças e diferenças entre os figurinos criados, faça uma 

mediação aberta a questionamentos e permita a troca de ideias e experiências.  

Oriente os estudantes a guardar os croquis no portfólio e peça que tragam de casa, se já 

tiverem, figurinos e acessórios cênicos – tais como chapéus, panos, colares, pulseiras, óculos, entre 

outros objetos – para a próxima aula. Anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula. 
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Aula 2 – O jogo teatral e o adereço cênico 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou pátio. 

Organização dos estudantes: espalhados pela sala ou pelo pátio; o professor deve circular pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: desenhos feitos na última aula; adereços cênicos: chapéus, panos, colares, pulseiras, 

óculos, rádio com pendrive e/ou CD; mesa e/ou varal para exposição dos croquis, fita-crepe. 

Sugestões de livros:  
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
STANISLAVSKY, Constantin. A construção da personagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 

Atividade 1: Aquecimento – Jogo teatral (15 minutos) 

Solicite que os estudantes tirem os sapatos e se espalhem pela sala. Oriente-os a caminhar 

pelo ambiente e observar como os colegas estão vestidos. Caso todos estejam usando uniforme 

escolar, peça que prestem atenção principalmente aos detalhes que os diferenciam. Incentive-os a 

caminhar olhando para os colegas e a reparar em cada detalhe. Por exemplo, se usam anéis, se existe 

algum bordado na camiseta, se o tecido tem alguma deformação, etc. Peça que procurem memorizar 

os detalhes. 

Avise-os de que, quando você bater uma palma, todos deverão parar. Quando todos 

estiverem parados, será solicitado a um dos estudantes que tente descrever com detalhes como um 

colega está vestido, mas sem olhar para ele.  

Em seguida, bata palmas uma vez para que todos parem. Escolha um estudante e peça que 

descreva como um dos colegas está vestido. Opte por um estudante que não esteja no campo de 

visão daquele que terá de descrever. Terminada a descrição, oriente-os a voltar a andar. Repita o 

exercício algumas vezes. Para que a turma se sinta confortável e se concentre mais facilmente, 

reproduza uma música instrumental enquanto a atividade é realizada. 

Atividade 2: Caracterização cênica (25 minutos) 

Peça aos estudantes que recuperam os croquis da aula passada. Oriente-os a pendurá-los 

num varal, fixá-los à parede ou dispô-los sobre uma mesa grande. Em seguida, solicite que 

peguem os figurinos e adereços cênicos trazidos de casa – tais como chapéus, lençóis, retalhos, 

colares, espadas de brinquedo, óculos, casacos, saias, entre outros objetos. Convide-os a observar 

cada um deles. 

Organize os estudantes em quatro grupos, os quais devem selecionar dois desenhos. Na 

sequência, convide-os a escolher, entre os adereços disponíveis, alguns que tenham semelhanças 

com o figurino dos croquis selecionados. Informe que todos os estudantes devem ajudar nessa 

pesquisa. Explique que cada grupo deverá criar uma cena de dois minutos no máximo, sem fala, 

levando em conta as características dos figurinos e adereços escolhidos. 

Esclareça que os estudantes devem criar a caracterização cênica tendo em vista os seguintes 

elementos:  
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• espaço (cenário/ambiente) e tempo (época) nos quais o personagem está; 

• caracterização (personagem/relacionamento) do personagem; 

• influência do figurino e dos acessórios na ação. Estimule-os a mostrar com ações o que 
estão fazendo em cena, sem usar linguagem verbal. 

Nesta atividade, é importante que os estudantes reflitam sobre a época na qual o figurino do 

personagem se situa: é um figurino antigo ou um adereço associado à modernidade? Incentive-os a 

pensar sobre as possibilidades que surgem da relação dos figurinos em conjunto uns com os outros. 

Reserve um tempo para que cada grupo apresente sua cena para a turma. 

Depois das apresentações, peça à turma que converse rapidamente sobre elas, a fim de 

entender como explorar mais os elementos de cena.  

Ao final da aula, solicite que os estudantes se sentem formando um círculo e promova uma 

conversa sobre as impressões da turma no tocante aos figurinos apresentados. Questione-os: “Ficou 

suficientemente claro onde estavam os personagens?”; “Quem eles eram?”; “O que estavam 

fazendo?”; “Que influência exerce o figurino na cena?”. 

Lembre os alunos de fotografar ou filmar as cenas e guardar as produções no portfólio e 

anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula. 

 

 

Aula 3 – Figurino e identidade 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: em pé, formando um círculo. 
Recursos e/ou material necessário: desenhos feitos na última aula; adereços cênicos: chapéus, tecidos, colares, 

pulseiras, óculos, rádio com pendrive e/ou CD. 

Recursos e/ou material necessário para os estudantes: papel kraft, lápis preto, borracha, fita métrica, tesouras com 

pontas arredondadas, fitas diversas, fita-crepe, cola, retalhos de tecido, papel crepom, etc. 

Recursos e/ou material necessário para o professor: tesoura grande. 

Atividade 1 – Aquecimento corporal (10 minutos) 

Inicie a aula pedindo que os estudantes formem um círculo em pé. Explique que eles deverão 

escolher algo que gostariam de melhorar em si mesmos, no local onde vivem, no país ou no mundo. 

Guie-os com a seguinte indicação: “Caminhem pelo espaço pensando em algo que acontece com 

vocês, ou no meio em que vivem, e que consideram que poderia ser melhor ou diferente. Pode ser 

um medo, um comportamento ou um fato que ocorre no mundo”. Oriente-os a pensar que neste 

momento eles podem ser o personagem que quiserem! Diga que esse personagem tem alguma 

capacidade mágica para mudar aquilo que gostariam que fosse diferente. Explique que a capacidade 

mágica está relacionada a um objeto: uma capa que permite voar, um escudo que os protege, um 
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pedaço de pano que transforma o humor das pessoas em uma situação. Mostre que eles devem 

imaginar cada característica desse figurino ou objeto; quanto mais rico em detalhes, melhor. 

Atividade 2 – O significado do figurino na cena (30 minutos) 

Peça aos estudantes que se sentem formando um círculo e coloquem o material no centro da 

roda: papel kraft, fita métrica, tesoura, cola, retalhos de tecidos, etc. Em seguida, organize-os em 

duplas para que um colega conte ao outro o que gostaria de mudar e qual capacidade mágica 

poderia possibilitar essa mudança.  

Explique que, a partir de agora, cada um deverá criar o próprio figurino e que o colega de 

dupla o ajudará a vestir-se para que possa mudar a realidade a seu modo. Para criar esse figurino, os 

estudantes deverão utilizar os materiais disponíveis. Informe que, depois de prepararem os figurinos, 

eles farão um desfile com as peças e explicarão para a turma o significado do que produziram. 

Dê um tempo para a elaboração do figurino. Detalhe cada etapa: 1. tirar as medidas do 

corpo; 2. desenhar e recortar os moldes no papel kraft; 3. colar e criar os detalhes, que podem ser 

feitos com papel, desenhos coloridos, texturas com retalhos de tecidos. Quando o figurino estiver 

pronto, cada estudante deverá ajudar o seu par a vesti-lo, com cuidado para que não rasgar nem 

danificar o papel. 

Na sequência, a turma deverá organizar-se para o início do desfile. Cada dupla vai desfilar e 

explicar o que seu figurino representa. Isso também pode ser feito depois do desfile, numa espécie 

de coletiva de imprensa. Nesse momento, sugira que os colegas que não estiverem vestidos façam 

perguntas, como estas: “Que tipo de adereço ou figurino você criou?”; “O que ele representa?”; 

“Quais as possibilidades mágicas dele?”, entre outras. 

Terminada a atividade, estimule os estudantes a conversar sobre os figurinos e adereços 

criados e os temas que surgiram como resultado da apresentação. Conclua a aula explicando que o 

figurino pode trazer muitas referências e informações para o ator e para a cena na composição de 

um personagem. Resgate o que foi aprendido na aula anterior quanto às características de época e 

local evidenciadas pela escolha do figurino.  

Lembre os alunos de fotografar ou filmar as cenas e guardar as produções no portfólio e 

anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  
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• que os estudantes conheçam termos técnicos relacionados à caracterização cênica 
dentro da linguagem teatral, como figurino, adereço cênico e croqui; 

• que os estudantes tenham explorado relações entre o figurino, meio social, estético e 
cultural; 

• que os estudantes sejam capazes de perceber como a roupa pode indicar preferências e 
traços da identidade ou personalidade de cada um. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; “Desenvolveram 

atividades de caracterização cênica? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias 

produções?”; “Usaram os conceitos apresentados em aula para observar os próprios trabalhos e o 

dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Com base nos estudos desta sequência didática, assinale a alternativa que apresenta a definição 
de figurino teatral. 

a) Figurino teatral é a luz usada no teatro para a apresentação das peças. 

b) Figurino teatral é o cenário onde o ator de teatro se apresenta. 

c) Figurino teatral é a roupa e o adereço utilizados pelos atores quando estão em cena. 

d) Figurino teatral é a música tocada em uma peça teatral. 

2. Qual é a função do figurino para o teatro? 

a) O figurino ajuda na composição e na elaboração do personagem. 

b) O figurino ajuda na limpeza do teatro. 

c) O figurino só serve para mostrar a qualidade dos atores em cena. 

d) O figurino não tem função para o teatro. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa c. 

2. Alternativa a. 


