
16 
 

Introdução  

 

Segundo o semiólogo Tadeusz Kowzan, “a maquiagem está destinada a 

valorizar o rosto do ator que aparece em cena em certas condições de luz,” 

(KOWWZAN, 1978, p.108) Este elemento visual da carpintaria teatral, que contribui 

para constituir a construção da aparência da personagem1, explorando as suas 

características físicas, sociais e psicológicas, como um dos signos visuais que 

compõem a caracterização externa deste, no rosto e ou no corpo do ator, conforme a 

necessidade estética do espetáculo.   

Há vinte e três anos, tive o primeiro contato com a prática da maquiagem teatral. 

Era uma oficina de preparação de atores que tinha em seu conteúdo um bloco de 

aulas de maquiagem e caracterização. Esse parte da oficina fez germinar em mim um 

interesse por esta técnica, a ponto de me estimular a investigar os meandros para a 

construção da caracterização externa da personagem, a partir da maquiagem. E esse 

interesse se transformou em ofício.  A maquiagem tornou-se um objeto de estudo 

teórico e prático. 

Eu fui seduzido pelo teatro na segunda metade da década de oitenta do século 

XX, quando acontecia em Salvador uma efervescência teatral como eu nunca tinha 

visto antes. Surgiu nesse instante, um encontro: um adolescente descobrindo o 

mundo das artes e o teatro se mostrando para mim nas peças da Companhia Baiana 

de Patifaria, nos jardins da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, no 

Teatro Vila Velha e em outros espaços culturais dessa cidade. 

Meu interesse inicial era ser um ator e me permitir vivenciar a vida teatral que 

acontecia de forma divertida e colorida aos olhos que descobriam fascinados aquele 

mundo de tantas possibilidades. Com o tempo e convivência e, consequentemente, 

com o meu ingresso como aluno de interpretação teatral na UFBA, em 1993, o ator 

deu espaço para o maquiador que, mais adiante, associou esta função a de professor 

de maquiagem. 

Nas primeiras tentativas de aprender as técnicas de maquiagem teatral nos 

cursos e oficinas que participei, veio a minha memória uma frase da minha professora 

                                                           
1 Originado no teatro grego o termo “personagem” em sua etimologia é oriundo da palavra “persona” 
que significa máscara, não o adereço colocado no rosto do ator, mas a capacidade de transformação 
do ator no outro, ou seja, aquele que ele está representando no palco. (PAVIS, 199, P. 285) 
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de desenho do Colégio Central, Maria Laís: “desenho é a arte de representar por 

meios de linhas, traços e tintas convencionais a forma visível das coisas”. Essa frase 

daquela professora baixinha, sempre volta às minhas lembranças e busco representar 

pelas linhas do rosto dos atores, a forma como ele pode ser visto no palco através das 

cores e formas que eu imprimo nas maquiagens que concebo, a caracterização 

externa das personagens, revelando as suas qualidades interiores, os seus traços de 

personalidade, os seus sentimentos, entre outros.  

Hoje, em minha prática pedagógica, como professor universitário ou ministrante 

de oficinas e mini cursos, a maior inquietação é, fazer com que os meus alunos 

aprendam algumas das principais técnicas da maquiagem teatral, e que descubram 

como este elemento visual pode ser útil em suas carreiras de ator, de diretor e de 

professor de teatro. 

Acredito que quando um professor desenvolve uma metodologia de ensino em 

uma determinada área de conhecimento, deve estar atento a não impô-la com rigor, 

pois dessa forma poderá causar uma inibição do aluno afastando-o, invés de motivá-

lo. Em se tratando do universo da arte, nesse caso, do teatro, deve-se pensar em 

estratégias que seduzam e, ao mesmo tempo, agucem o potencial criativo, 

possibilitando ao aprendiz explorar os seus potenciais. 

Com as conquistas da pedagogia atual, o educador deve afastar-se dos moldes 

já estabelecidos, abrindo espaço para ouvir o educando com um olhar voltado para 

novas possibilidades de transmitir o conhecimento num formato adequado ao perfil do 

aluno dos dias atuais, em que o acesso a informação e a comunicação se dá numa 

velocidade muito maior, com o advento da internet e de novas tecnologias que surgem 

a cada dia. Afinal, estamos lidando com o ensino do teatro num contexto onde essas 

novas tecnologias possibilitam também novos formatos de aprendizagem, lançando 

mão desses recursos a favor do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim sendo, proponho como objeto de pesquisa do presente doutorado a 

minha experiência docente de ensino da maquiagem teatral como é desenvolvida na 

disciplina Maquiagem Teatral, no Núcleo de Teatro da Universidade Federal de 

Sergipe desde o ano de 2009, enfatizando a importância desta técnica teatral para os 

futuros professores de teatro, não apenas como uma disciplina do curriculum, mas 

como um instrumento pedagógico que possibilite ao professor, ir além da maquiagem 

considerada uma pintura no rosto e no corpo do ator, e abraçar a  hipótese da criação 
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de uma peça teatral partindo da maquiagem, assim como utilizá-la para o ensino de 

outras disciplinas, dentro de uma perspectiva transdisciplinar.  

Nesse sentido, aponto como foco o papel do professor de Maquiagem Teatral 

na formação de um professor de teatro que vai trabalhar na formação do indivíduo, 

atuando no ensino básico, em cursos e oficinas de teatro e em projetos ligados ao 

terceiro setor. Para defender nesta tese a minha proposta de ensino da maquiagem 

teatral nos cursos de Licenciatura em Teatro, organizei esta pesquisa em três 

capítulos. 

No primeiro capítulo, proponho uma breve recapitulação da história da 

maquiagem teatral, considerando-a como um elemento predominante nas estéticas 

teatrais, desde a máscara2 do teatro grego antigo, a partir do estudo da fisiognomonia3 

proposto pelo filósofo grego Polux4, até a utilização das novas tecnologias e produtos 

cosméticos de última geração, sem descuidar de uma necessária introdução sobre as 

questões das maquiagens e suas implicações na pele dos atores quanto à sua 

utilização.  

Este primeiro capítulo servirá como uma contextualização histórica da 

maquiagem no teatro assinalando a sua trajetória através de importantes momentos 

da história do teatro, para sublinhar a sua utilização na construção da caracterização 

da personagem, os métodos e procedimentos utilizados para a sua concepção, assim 

como as suas contribuições para as artes cênicas. 

No segundo capítulo exponho um levantamento do ensino da maquiagem 

realizado em cursos de Licenciatura em Teatro de seis universidades brasileiras. A 

partir do exame das ementas das disciplinas que tratam do ensino da maquiagem e 

de entrevista com professores destas universidades, passo a investigar as propostas 

de ensino contidas nesta disciplina e quais os resultados obtidos.  

Finalmente, no terceiro e último capítulo, apresento a experiência metodológica 

de ensino da Maquiagem Teatral na Universidade Federal de Sergipe, para a 

formação de professores em teatro. Tal objeto de estudo é fruto da experiência 

                                                           
2 Acessório ou adereço de superfície rígida, utilizado pelo ator grego em cena, com o objetivo de 
sistematizar a interpretação dos personagens e elemento facilitador para a identificação dos mesmos 
pelo público. Considerada por pesquisadores do assunto, como, Eugenio Barba, por exemplo, como 
uma maquiagem cristalizada (BARBA e SAVARESSE, 1995, p.114). 
3 Estudo ou arte do conhecimento do caráter das pessoas pelos traços fisionômicos (FERREIRA, 
1999, p.909)  
4 Filosofo, sofista e gramático. Fez um estudo arqueológico da tipologia das máscaras gregas a partir 
da fisiognomonia. (SOUZA, 2004) 
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docente na Licenciatura em Teatro desenvolvida desde o ano de 2009, com a 

obtenção de resultados positivos. 

 Este estudo é resultado, também, de um trabalho desenvolvido também entre 

os anos de 2003 a 2005 e 2008 a 2009, na ocasião em que ministrei esta mesma 

disciplina para o Bacharelado e a Licenciatura em Teatro na Escola de Teatro da 

Universidade Federal da Bahia, na condição de professor substituto. Nessa 

experiência de magistério, pude detectar que alguns alunos demandavam um ensino 

mais direcionado às suas áreas de conhecimento, para que pudessem tirar maior 

proveito da maquiagem, fosse como ator, diretor ou professor de teatro. 

Devo assinalar que, por já desenvolver as ideias do formato de ensino que 

proponho nesta tese, iniciei o laboratório prático desta pesquisa doutoral com o 

registro fotográfico ora apresentado no corpo do terceiro capítulo desta pesquisa. 

Esse capitulo traz explicações sobre essa experiência de ensino da maquiagem 

teatral direcionado para os alunos de licenciatura em teatro, expondo técnicas de 

maquiagem teatral, a partir de um breve conhecimento da anatomia facial (tipos e 

formatos de rosto, assim como tipos de pele), de produtos existentes no mercado e 

ou possíveis fabricações de outros artesanais, da relação dos efeitos de luminosidade 

na maquiagem a partir das técnicas de luzes e sombras e da possibilidade de uma 

interdisciplinaridade5 desta disciplina com outras na Licenciatura em Teatro da UFS.  

Para a discussão do foco desta tese, foi necessário abordar o tratamento dado 

à disciplina Maquiagem Teatral nos currículos de Licenciatura em Teatro nas 

universidades, quanto a sua carga horária, espaço físico com um laboratório 

adequado para as aulas, a escassez de material bibliográfico existente em língua 

portuguesa e a relação desta com outras disciplinas do currículo. Há cursos de 

graduação em teatro em que esta deixou de ser obrigatória para a licenciatura, o que 

pode acarretar em uma deficiência para os futuros professores de teatro que 

necessitam do conhecimento dos conteúdos desta, para uso no seu ofício. 

                                                           
5 Em linhas gerais, a interdisciplinaridade trata de um diálogo entre duas ou mais disciplinas de um 
curso, porém é um conceito ainda em construção. Passou a ser abordada no Brasil a partir das leis de 
diretrizes e bases da educação nº 5.692/71 e a sua presença é cada vez mais utilizada no cenário 
educacional brasileiro, ganhando mais força com a nova LDB nº 9.394/96. Do termo 
interdisciplinaridade: “a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, 
de acordo e de sintonia diante do conhecimento. Logo, torna-se explícito a ocorrência de uma 

globalização do conhecimento, onde, há o fim dos limites entre as disciplinas. Fonte: 

www.portaleducacao.com.br 
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A realidade do professor de teatro do ensino básico exige que ele crie as peças 

montadas na escola em que trabalha, nas datas festivas e de encerramento do ano 

letivo, entre outros, e necessita do conhecimento em diversas áreas do teatro. Ele 

assume muitas vezes várias funções no teatro, na prática do magistério: dramaturgo, 

diretor, cenógrafo, iluminador, maquiador dentre outras. Partindo desse pressuposto, 

defendo que um bom conhecimento de maquiagem teatral poderá ser de grande 

importância em sua vida profissional. Acredito que este trabalho aponte caminhos 

para contribuir para a formação de professores de teatro, como uma possibilidade na 

utilização da maquiagem teatral em sua prática pedagógica.  

Quando o diretor teatral russo Constantin Stanislavski (1863-1938) 

desenvolveu o método da representação naturalista-realista, no final do século XIX, 

pensou em sistematizar o seu trabalho no Teatro de Arte de Moscou, por acreditar 

que a partir desse método, é possível para o ator representar um personagem a partir 

dos sentimentos e da sua memória emotiva e vivencias pessoais. Stanislavski nunca 

afirmou que este seria um método definitivo, porém, até hoje tal método constitui um 

dos mais utilizados no ensino de teatro. 

A maquiagem ainda é um objeto de estudo pouco explorado no âmbito das 

pesquisas acadêmicas em artes cênicas. Portanto, quanto mais estudos sobre essa 

linguagem teatral, esta lacuna seja preenchida, fomentando outros estudos sobre o 

tema.  

O presente estudo ora apresentado nesta tese, juntamente com outras 

pesquisas no âmbito da pós graduação em artes cênicas já existentes no Brasil, 

apontam caminhos para a mudança desse quadro, permitindo aos estudantes de 

teatro de um modo geral o acesso a mais informações sobre o assunto. 
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Capítulo 1 

 

1 A MAQUIAGEM NO TEATRO 

 

Considerando que o ensino da maquiagem nos cursos de formação de 

professores de teatro na maioria das vezes, limita-se ao ensino de técnicas numa 

perspectiva de reprodução metodológica já existente, evidencia-se a necessidade de 

encarar a maquiagem com um olhar diferenciado, pois esta pode se tornar um 

instrumento pedagógico importante e, se utilizada com criatividade, pode vir a ser 

fundamental para o ensino do teatro na educação básica, uma vez que a maquiagem 

pode se tornar um instrumento pedagógico também no aprendizado das outras 

disciplinas. 

Nesse sentido a maquiagem também pode ser um argumento ou um meio para 

o surgimento de uma peça teatral, dentro do ensino básico, hipótese que será 

discutida no terceiro capítulo, no qual será descrita a experiência de ensino proposta 

neste estudo.  

Assim, para aprofundar esta tese, faz-se necessário uma breve abordagem da 

história da maquiagem no teatro ocidental, perpassando por momentos em que esta 

assumiu um papel fundamental nas formas espetaculares, com destaque para 

algumas visões teóricas acerca do assunto, bem como uma revisão dos seus objetivos 

e funções no seio da carpintaria teatral, enquanto elemento fundamental na 

construção do espetáculo teatral, desde o uso das máscaras até a maquiagem 

utilizada na cena atual. 

Para o estudante de Licenciatura em Teatro é pertinente compreender as 

operações técnicas de construção de sentidos da maquiagem no teatro, através do 

seu uso nos conceitos estéticos de cada época abordada no percurso histórico do 

teatro ora pontuado neste capítulo, em função dos efeitos que deseja para alcançar 

os seus objetivos e funções. Apesar da escassa bibliografia em língua portuguesa 

sobre o tema, será elencado neste primeiro capítulo, alguns recortes referentes às 

estéticas do teatro, em alguns períodos históricos nos quais a maquiagem e a máscara 

foram fundamentais para a encenação e assumiram até mesmo certo protagonismo e 

sendo então definitivamente incorporadas aos elementos cênicos para a realização 

de um espetáculo teatral com unidade.  
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      Afinal, não é aconselhável pensar na caracterização de um personagem sem 

determinar um plano físico que contemple inúmeras nuances de sua construção. E 

como já foi assinalado, a maquiagem quando devidamente pesquisada, pode 

representar grande aliada nos processos de criação de um espetáculo teatral. 

Este capítulo se estrutura em partes distintas para apresentar um panorama da 

atuação da Maquiagem Teatral nas formas espetaculares, destacando as suas 

inovações na evolução do espetáculo teatral no ocidente, elucidando as suas 

transformações para acompanhar estas inovações, que incorporam avanços 

tecnológicos dos quais o teatro lança mão, desde os seus primórdios até os dias 

atuais, em que se destacam também o trabalho de alguns diretores teatrais da 

contemporaneidade. 

A importância de abordar esses fatos históricos é fundamental para esta 

pesquisa, com o objetivo de apresentar um percurso da Maquiagem Teatral 

destacando estéticas teatrais que representem o tratamento dado a este elemento da 

visualidade da cena. Diante desta abordagem, acredito que o estudo do percurso 

histórico da maquiagem, na formação do licenciando em teatro, como tem sido 

desenvolvendo o ensino da maquiagem teatral na Universidade Federal de Sergipe, 

aliada ao aprendizado das disciplinas obrigatórias dos primeiros semestres deste 

curso, permitirá a utilização desta no contexto educacional sob uma perspectiva geral 

e interdisciplinar. 

 

1.1 Um panorama histórico da maquiagem teatral no ocidente 

 

Nos cortejos em louvor ao deus pagão Dioniso, os participantes usavam a borra 

do vinho no rosto ou passavam farinha ou argila branca, como um ato simbólico de 

semelhança ao deus. Esta “maquiagem” desaparece com a construção dos grandes 

teatros, cujas exigências dramatúrgicas, acústicas e visuais se impõem a partir de 

uma nova forma de comunicação entre o palco e a plateia, surgindo, portanto, a 

máscara que permite essa nova interação. 

A máscara é um acessório utilizado no teatro até hoje, sendo um elemento 

carregado de muitas possibilidades cênicas, conforme a encenação na qual ela está 

sendo empregada, assim como para expressar de forma redutora ou amplificadora, 
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os valores e sentimentos humanos. Pode ainda expressar externamente um conteúdo 

interno, de turbulência, de grandes conflitos da condição humana. 

Em virtude das grandes distâncias entre o palco e a plateia, como no teatro 

grego, por exemplo, ou para chamar a atenção do público, ampliando as expressões 

e solucionar os problemas de acústica, assim como em praças públicas, feiras 

populares, na Idade Média e na tradição da Commedia Dell’arte6, as máscaras têm 

uma função primordial: a de chamar a atenção e aproximar o público, da ação teatral 

que está sendo apresentada. 

As máscaras expressivas são estilizadas e carregadas nos traços, formas, 

cores e texturas, para chamar a atenção do público, sintetizando ao máximo as 

informações contidas sobre o caráter dos personagens. Essas expressões ganham 

um sentido maior de acordo com o período histórico e as formas dos espetáculos, nos 

quais elas são utilizadas, como por exemplo, as vanguardas históricas, como veremos 

neste capítulo. A máscara e a maquiagem estão ligadas intimamente ao texto cênico 

do espetáculo (PAVIS, 2003).  

Para um maior entendimento das origens da Maquiagem Teatral nesta 

pesquisa, é importante que se faça um estudo da máscara no teatro, do seu formato 

tridimensional e do seu desenvolvimento, compreendendo também o surgimento da 

necessidade física da redução das dimensões do edifício teatral no qual esse 

elemento rígido foi substituído por uma pintura no rosto, percebendo de que maneira 

sua forma pode ser reproduzida. Com o necessidade de redução do edifício teatral, o 

rosto do ator, que outrora era vestido por uma máscara, passa a receber uma pintura 

no rosto para valorizar os seus traços e ampliar as expressões, interagindo com os 

efeitos da iluminação resultando em efeitos de tridimensionalidade.  

No teatro oriental, a maquiagem é uma pintura no rosto que remete ao formato 

das máscaras, como, por exemplo, na Ópera de Pequim, onde a maquiagem é tratada 

com respeito, sendo fundamental na encenação e a sua aplicação resultando em 

efeitos de máscaras: “As combinações de cores que acentuam os traços faciais 

produzem resultados impressionantes.” (BARBA e SAVARESE, 1995, p.116). 

Segundo estes autores, as maquiagens utilizadas no teatro oriental reproduzida de 

forma geométrica, fazendo uso cores fortes que aliadas ao suor do rosto do ator criam 

                                                           
6 “...um tipo de teatro sem texto dramático fixo, confiado ao talento de improvisação do ator, de 

personagens estereotipados, com o emprego de máscaras e vestes padronizadas” (ARAÚJO, 1991, 
p.131) 
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efeitos de brilho e acompanhada de acessórios, transforma o rosto do ator oriental, 

numa “máscara maleável” (MAGALHÃES, 2004) proporcionando a este, expressões 

extra cotidianas. 

 

1.1.1 A máscara no teatro grego – uma maquiagem cristalizada 

No princípio era a máscara! Há indícios de que nos ritos religiosos ancestrais 

na Grécia, os homens pintavam o rosto, mas não havia uma consciência de que era 

uma maquiagem ou o fazer teatral, e, sim, de entrar em contato com as divindades. O 

ser humano já possuía a consciência da intuição, ou seja, uma possibilidade de 

explicação da condição humana com o desdobramento para o contato com forças 

desconhecidas, que atribuíam às manifestações da natureza inventando assim, 

espécies de divindades. 

Desta forma criava pinturas no rosto com materiais como raízes, sementes 

entre outros materiais extraídos da natureza, para conceber uma caracterização do 

que acreditavam ser essas divindades, e assim, tornando possível através destas 

manifestações, um reconhecimento e uma identificação entre divindades e seres 

humanos, viabilizando assim, um contato com os deuses. 

Nos primórdios do teatro ocidental, quando este surgiu na Grécia, no século 

VI a.C. como forma espetacular, a máscara era um elemento fundamental na 

encenação, com a função de ampliação sonora e visual, potencializando o trabalho 

do ator em cena através das suas expressões, e com o propósito de fixar tipos que 

facilitavam identificação dos personagens pelo público. Desde o teatro grego antigo a 

máscara já podia ser encarada como algo que ia além de um mero adereço a cumprir 

função apenas secundária na montagem do espetáculo.  Partindo desse pressuposto 

Jean Jacques Roubine afirma: 

 

A máscara acentua e esquematiza os traços do rosto. Na dramaturgia grega 
ela assumia, ao que parece, uma tripla função: amplificação visual, permitindo 
ao espectador mais distante uma apreensão satisfatória do personagem; 
ampliação sonora na medida em que ela podia servir de auto falante; ampliação 
estética (...) eventualmente exigida pela representação de figuras divinas e 
legendárias, como sugere o onkos, aquela testa proeminente e 
exageradamente alta, característica da máscara trágica. (ROUBINE, 1985, 
p.59). 
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Há muito utilizada nas formas espetaculares do oriente, como, por exemplo 

no Teatro No japonês, a máscara no teatro grego era um elemento de estranhamento 

que identificava as características dos personagens. A fidelidade de caracterização 

desde já perpassava por nuances muito bem definidas em trabalhos de pesquisa 

acerca do universo de pertencimento de cada persona representada na dramaturgia. 

E a máscara desempenhava, desde então, o seu fundamental papel técnico e estético. 

Segundo Margot Berthold (1922), a máscara “ampliava o poder da voz, 

conferindo tanto ao rosto como às palavras um efeito distanciador,” (BERTHOLD, 

2003, p. 114). É notória assim, a importância da máscara para a intensificação das 

expressões emocionais e psicológicas dos personagens, sendo, portanto utilizada de 

diversas maneiras ao longo da história do teatro. 

São muitas as origens das máscaras, na Grécia clássica, no século V a 

máscara possuía simbolismo pagão e era utilizada para caracterizar o sacerdote das 

festas dionisíacas como o próprio deus Dioniso, para que este permitisse uma boa 

colheita. 

Segundo alguns historiadores, estas são originadas dos ritos pagãos e das 

formas espetaculares do oriente, por exemplo. As primeiras máscaras apareceram na 

Grécia nos ritos em louvor ao deus Dioniso no século VI, durante os quais homens 

usavam máscaras com cabeças de animais, especificamente o bode, e impunham 

grandes falos, entoando cânticos em louvor a este deus. Para os pesquisadores do 

teatro antigo grego, como, por exemplo, Nelson de Araújo (1926-1993), Margot 

Berthold, John Gasner (1903-1967), entre outros, a origem da máscara está localizada 

nas danças de rituais arcaicos  

Os artesãos que confeccionavam máscaras eram altamente qualificados na 

Grécia antiga e tratados como personalidades e tinham o respeito da sociedade. “O 

responsável pela confecção das máscaras, era considerado e respeitado como artista-

artesão pela sociedade” (SOUZA, 2004, p. 30). Esses artesãos guardavam muito bem 

seus saberes e isso lhes valia posições de destaque e ascensão na sociedade grega. 

As máscaras eram confeccionadas com linho e depois banhadas em uma 

espécie de borra de vinho, que facilitava a modelagem feita em moldes de terracota, 

garantindo boa consistência e durabilidade, como também produziam os efeitos de 

expressão facial necessários para os diferentes personagens. As expressões faciais 

eram ampliadas, a testa era proeminente e apresentava um formato triangular, com 
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características específicas para o sexo masculino, em linho cru e rústico, e um linho 

branco alvejado ou amarelado para o feminino. Como afirma Souza: 

 

As máscaras identificavam os tipos e seus respectivos caracteres, 
direcionando a leitura do público e facilitando o trabalho dos atores. Elas 
eram dotadas de intensa expressão visual, apresentando um desenho claro 
para revelar, à primeira vista, o personagem, sua posição social, seu 
temperamento. (SOUZA, 2004, p. 32) 
 

A sua utilização era precedida de um ritual pelo ator que a colocava em seu 

rosto, criando uma relação profunda com a máscara, num estado de concentração e 

contemplação, no qual corpo e voz entravam em uma espécie de conexão com a 

essência da máscara, prática que o aproximava do personagem que iria representar, 

num processo de mitificação. Tal ritual é praticado também na Commedia dell’arte 

séculos depois. Em seus estudos sobre o teatro grego antigo, o professor e historiador 

Nelson de Araújo (1926-1993) observa a relação profunda e fundamental entre o ator 

e a máscara: 

 

A mais forte característica do ator grego, contudo, estava na máscara, cujas 
relações com os rituais de origem eram evidentes. Mas logo passou ela a 
ter uma conotação estritamente teatral, tendente a sublinhar a figura no 
vasto edifício, assim como a criar um clima mítico na tragédia e grotesco na 
comédia. (ARAÚJO, 1991, p. 86) 
 
 

A máscara passou por transformações significativas no teatro grego, para 

adequar-se às necessidades dos tragediógrafos e também dos comediógrafos. Os 

traços largos e solenes foram introduzidos por Ésquilo, para efeitos de intensificação 

dos sentimentos, acentuando o heroísmo dos personagens. Sófocles suavizou os 

traços arcaicos da máscara, destacando as expressões dos olhos e da boca, para 

indicar os vários tipos e as suas idades. Eurípedes, apresentava traços exagerados 

carregados de expressividade, o que para os críticos da época, caracterizava uma 

natureza rica em detalhes destacando as personagens femininas de suas tragédias. 
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Figura 01: Representação das máscaras trágicas num entalhe da arquitetura grega. 

 

Fonte: simonepelaarte.blogspot.com 

 

Na comédia grega a máscara acentuava os elementos da paródia, carregada 

de elementos grotescos, reproduzindo cabeças de animais e caricaturas de figuras 

retratadas nas peças, diferenciando-as das máscaras trágicas, como aponta Nelson 

de Araújo: “o que a máscara da tragédia perseguia em solenidade e gravidade, a da 

comédia buscou em grotesco e ridículo” (ARAÚJO, 1991, p.86).  

Berthold relata um fato curioso em seu livro História mundial do teatro, quando 

houve a necessidade de criar uma máscara para o personagem Cléon, da comédia 

Os cavaleiros, de Aristófanes, a qual os artesãos se recusaram a fazê-la temendo 

represálias por parte do governo. Com isso, “o ator que interpretava Cléon surgiu sem 

máscara, com o rosto simplesmente pintado de vermelho” (BERTHOLD, 2003 p. 123). 

Diante desse relato histórico, é provável que tenha sido esta, a primeira vez, após a 

inserção da máscara no teatro grego, que um ator aparece em cena com uma pintura 

no rosto. 

A máscara no teatro grego pode ser considerada o primórdio da maquiagem 

teatral. Seja por ter sido carregada de funções e pela possibilidade de modificar o 

rosto do ator em cena, seja pelo fato de ter constituído um elemento facilitador para a 

identificação do público com os personagens.  

Refletindo sobre a relação da máscara com a maquiagem, percebemos que 

oriunda das máscaras gregas, codificadas pelo filósofo Pollux, a maquiagem 

acompanha a evolução do teatro. A maquiagem é uma evolução das máscaras, 

quando passou a ser uma pintura no rosto que ao se misturar à pele e ao suor do ator, 

cria efeitos de volumes e sombras de acordo com o objetivo de seu uso. 
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1.1.2 Valor facial da máscara grega 

 

 O termo grego To proposon era utilizado para designar o rosto humano e a 

máscara simultaneamente e quer dizer: “aquele que está diante dos seus olhos”. 

Segundo Ian Jenkins (1972), historiador e curador do British Museum, no antigo teatro 

grego, sabia-se que os atores ao final das apresentações, ao tirar as suas máscaras, 

as suas identidades seriam reveladas, fato que não era comum, pois, segundo este 

autor, a identidade do ator grego era preservada. 

A máscara era um acessório fundamental na forma espetacular do teatro 

grego – aqui me refiro tanto à tragédia quanto à comédia – utilizada pelo ator em cena, 

que sempre eram pessoas do sexo masculino, mesmo que os personagens fossem 

femininos, com o objetivo de identificar o seu personagem. 

O termo persona7, do latim, é utilizado para designar a máscara e a sua função 

no teatro era de identificação das personagens, facilitando o entendimento do 

espetáculo pelo público. Na Grécia e em Roma, o espectador via apenas a máscara, 

a identidade dos atores era preservada e a sua personalidade neutralizada por ela. 

Em seus estudos, Jenkins afirma que esta definição da máscara não tem 

relação com a que estamos hoje habituados, ou seja, a máscara cuja função de 

camuflar algo, e caso haja necessidade na encenação na qual está sendo utilizada, 

no decorrer do espetáculo, seja revelado por algum motivo, como, por exemplo, no 

desfecho da trama, como por exemplo o musical O Fantasma da Ópera, de Andrew 

Lloyd Weber, no qual o protagonista, um compositor de uma casa de óperas usa uma 

máscara para esconder uma deformidade em seu rosto, como mostra a imagem 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Do latim, persona é um termo utilizado no teatro grego para designar a máscara feita para fazer 

ecoar a voz do ator em grandes distâncias entre a plateia e o palco.  
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Figura 02: Cena de O fantasma da ópera. 

  

Fonte: http://www.fashionbubbles.com/ 

 

Em Atenas, no século VI, o culto à Dionísio propiciou o contexto ritual que mais 

tarde evoluiu, com o surgimento da figura do ator que passa a dialogar com o coro e 

veio a dar origem ao teatro clássico cômico e trágico. A cerâmica ateniense do século 

VI a. C, como mostra a figura número 04, por exemplo, representa ocasionalmente 

um tipo de máscara utilizada por um coro de dançarinos mascarados personificando 

sátiros ou animais. Com o surgimento do drama, dos diálogos dos personagens, o 

coro foi mantido no teatro grego, com dez ou mais indivíduos. 

Gaston Bachelard (1884-1962) define a máscara como “um rosto 

essencialmente artificial” (BACHELARD, 1994), com a qual o ator realiza um processo 

de dissimulação. Fenômeno que acontece com a utilização máscara que possibilita o 

desdobramento do ator em personagem. De acordo com este autor, a máscara revela 

aspectos físicos e psicológicos sintetizados por seu formato, tornando-se ativa, na 

medida em que usada no intuito de ser o outro, num processo de simulação e de 

dissimulação. 
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Figura 03: Cerâmica ateniense representando uma máscara grega. 

 

Fonte: simonepelaarte.blogspot.com 

 

Segundo Jenkins (2013, p.01), as máscaras surgiram no teatro grego muito 

antes da época dos conhecidos dramaturgos da tragédia e da comédia, e é possível, 

segundo este autor, desconsiderar a tradição grega que atribui a invenção delas a 

Téspis, o ator arquetípico, ou seja desconsiderar o fato consagrado erroneamente 

pela história, que ele teria promovido a primeira apresentação da tragédia 

diferenciando o seu rosto com pó branco8, posteriormente essa maquiagem foi 

substituída pela máscara, haja vista a construção dos grandes teatros gregos cuja 

distância do palco para a plateia exigia a utilização deste acessório para a visualização 

dos atores pelo público e para solucionar o problema da projeção da voz dos atores.   

Assinale-se igualmente que os livros de história do teatro nos trazem 

informações visuais importantes quando discorrem a respeito dos dramaturgos do 

século V a. C. cujas obras chegaram aos dias atuais (Ésquilo, Sófocles e Eurípedes) 

ao exibir pinturas em vasos da época, por exemplo.  

Os tipos faciais das primeiras máscaras utilizadas nos grandes coros não 

possuíam muitos traços ressaltados por volumes ao detalhar os olhos, o nariz e a 

boca, como foi o caso das máscaras do teatro trágico e cômico do período helenístico. 

Com a evolução do teatro grego passou a apresentar fortes expressões, destacando 

a boca escancarada e com formato cônico, através da qual o ator projetava sua voz, 

                                                           
8 Tal fato depõe sobre o fato de que antes da inserção da máscara no teatro, os atores, ou 

componentes dos coros pintavam os seus rostos (ARAÚJO, 1991). 
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os grandes olhos e narizes, para apresentar rostos maiores. O tamanho dos atores 

também era ampliado com o uso de coturnos para aumentar a sua altura e mãos 

confeccionadas para ampliar as proporções dos braços do atores. 

As máscaras descritas acima representavam tipos genéricos: jovem imberbe, 

cidadão barbado, rei, mulher ou algum deus. Neste particular, as máscaras do teatro 

seguiam a convenção da escultura e da pintura gregas dos períodos arcaico e 

clássico, quando a reprodução de alguma personalidade era evitada, em favor de uma 

forma mais idealizada.  

 

Figura 04: máscara da comédia grega. 

   

Fonte:corpoesociedade.blogspot.com.br 

 

Com o fim da era do grande teatro do drama ateniense, no final do século V 

a.C., o teatro de máscaras sobreviveu graças a popularidade alcançada nos períodos 

posteriores, por meio de dramaturgos romanos, como Plauto e Terêncio. Uma das 

características marcantes da comédia foi sua tendência a uniformizar as máscaras, 

intensificando os estereótipos do personagem dramático.  

De acordo com o Professor Jesus Fernando Vivas, no século II d. C. Julius 

Polux fez uma pesquisa arqueológica que lhe permitiu catalogar informações sobre as 

máscaras do teatro grego. Seu trabalho sofreu várias críticas, sendo este acusado de 

faltar com precisão das fontes pesquisadas, porém é o trabalho melhor sistematizado 

sobre o assunto e o seu desdobramento no estudo da tipologia das máscaras é de 

grande importância no estudo do rosto para o ensino da Maquiagem Teatral. Este 

assunto será retomado no capítulo três. 
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Seu trabalho considera as cores utilizadas nas máscaras, assim como os 

detalhes dos traços do rosto (olhos, nariz, testas, orelhas e boca), para classifica-los 

como: seis tipos de máscaras trágicas para homem velho, oito para homem jovem, 

três para diferentes tipos de servos e onze para mulheres de todas as idades, além 

daquelas para figuras mitológicas, divinas e heróicas, sem contar quarenta e quatro 

máscaras cômicas. As expressões apresentadas nas máscaras do teatro grego 

antigo, cumpriam a função de ampliação das expressões, dos gestos e da projeção 

da voz do ator, e servem de base para o entendimento do rosto dos atores como um 

suporte na criação e execução da maquiagem. 

A função da máscara no teatro grego só conseguiria atingir o verdadeiro e 

necessário objetivo se esta tivesse uma relação com outros elementos, como, os 

figurinos e acessórios que aumentavam a estatura dos atores em cena que 

complementava tal função, como diz Souza: 

 
Ressalte-se, ainda, que a tipologia das máscaras na convenção do 
teatro grego era complementada pela indumentária, cujo colorido 
variava de acordo com o caráter do personagem, assim como a cor. 
Aliás, a máscara estava para a ampliação da fisionomia, da mesma 
forma que a indumentária estava para o prolongamento dos gestos 
corporais. (SOUZA, 2004, p. 50.) 
 

Hoje, no teatro, a maquiagem precisa ter esta mesma relação de harmonia com 

a indumentária, a cenografia e a iluminação do espetáculo, para atingir uma unidade 

no espetáculo, assim como na construção da imagem do ator em cena, valorizando e 

ampliando a sua criação de personagem. 

 Em relação ao ritual do ator com a máscara, o diretor teatral Peter Brook 

ressalta a importância do respeito do ator quanto ao seu uso, consciente de que este 

acessório é um complemento do seu corpo que precisa estar vivo em cena, para que 

a máscara também esteja viva e vista todo o seu corpo, que deve acompanhar a sua 

carga de expressividade: 

 

Desde que o ator respeite certas etapas, no momento em que usa a 
máscara, esta se torna viva num sem-número de maneiras. Uma 
máscara desse tipo possui a extraordinária característica de apresentar 
uma quantidade absolutamente inesgotável de expressões quando é 
posta sobre uma cabeça humana, desde que o ser humano que está 
dentro dela seja sensível à sua imaginação. (BROOK, 1994, p.289/290) 
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Segundo Jenkins, é importante entender que a compreensão da função da 

máscara na antiguidade não era iludir/disfarçar, mas, contribuir para a identificação 

dos personagens com o público. Ainda há equívocos sobre isso. Muitos acreditam que 

a máscara grega tinha a função de esconder, camuflar alguma coisa, mas ao mesmo 

tempo contribuir na encenação. Devemos compreender a função cênica da máscara 

no teatro grego antigo e o seu valor no teatro até hoje, de acordo com o tipo de 

encenação como o papel que esta exerce e perceber o seu devido valor enquanto 

signo teatral e quais os reflexos que contribuíram para a maquiagem, hoje. 

Com o tempo, a máscara teatral passou por adequações para atender as 

necessidades das estéticas teatrais nas quais seriam utilizadas, porém, de algum 

modo, a contribuição dos inventores deste acessório no Grécia antiga, nos permite 

até os dias atuais manter uma referência à esses moldes, em sua forma, volume e 

uso da tridimensionalidade, que serviram de inspiração para a maquiagem teatral. 

O tratamento dado aos traços do rosto na maquiagem teatral, hoje, segue a 

mesma linha de raciocínio da máscara, através dos volumes e sombras criados com 

os cosméticos, no intuito de reproduzir as expressões da máscara, como será 

abordado mais adiante ainda nesta pesquisa. 

 

 

1.1.2 A máscara na farsa atellana9 

 

A fábula ou farsa atellana, comédia primitiva, oriunda da cidade de Atella, na 

Itália, no século II a. C., período pré-clássico, também fazia uso de máscaras em suas 

apresentações, assim como na comédia grega e romana. Criadas de forma grotesca, 

as máscaras apresentavam unidade com a a irreverência dos textos improvisados e 

serviam como elemento de identificação dos seus tipos específicos: o roliço, o 

simplório, o velho, o bondoso, entre outros, que eram sempre os mesmos e recebiam 

os nomes de Dossennus, Maccus, Bucco, Pappus e Manducus. 

A máscara desta farsa era confeccionada de acordo com o tema da peça na 

qual seria utilizada, no intuito de criar uma relação com os textos improvisados pelos 

                                                           
9 Farsa ou fábula atellana, surgida com o declínio do drama romano e a extinção da comédia. Era 
conhecida como uma espécie rústica de teatro, de caráter popular, na cidade de Atela. (BERTHOLD, 
3003) 
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atores que inventavam a intriga previamente para depois a levar à cena, na qual cada 

um cumpria o seu papel. O personagem era construído a partir do aspecto externo da 

máscara. De acordo com Margot Berthold, “à rusticidade de suas máscaras grotescas, 

correspondia a robusta irreverência de seus diálogos improvisados” (Berthold, 2000, 

p.161).  

Distingue-se da comédia clássica por não ter compromisso com a 

verossimilhança e por questionar os valores da sociedade, usando recursos como a 

oralidade improvisada e ações exageradas com gestos extravagantes, situações 

inverossímeis e sem aprofundamento psicológico, mas com o objetivo de criticar e 

ridicularizar. 

Há indícios de que a farsa atellana foi fundamental para que o teatro tenha se 

consolidado como arte, influindo as farsas da idade média e a Commedia dell’arte na 

Itália renascentista, graças ao seu formato, segundo Araújo: 

 

A fábula atellana deu passos decisivos para a plenitude teatral. Esta 
farsa surgiu na Campâna, na cidade de Atella, como modificação de 
uma rude mascarada da região. Os atores que nela intervinham 
apresentavam-se com máscaras e terminaram por assumir papéis fixos, 
com tipos estilizados, entre os quais se conhecem Poppus, velho 
estúpido e avaro, semelhante ao Pantaleão da Commedia dell’arte; 
Maccus, serviçal ridículo; Bucco, glutão, máscara de grandes lábios; 
Dossenus, concorda parasita e confuso. (ARAÚJO, 1991, p. 93) 
 

As máscaras da farsa atellana traziam em sua forma expressões distorcidas, 

para enfatizar o grotesco, em sua espetacularidade, o que as diferenciam das 

máscaras gregas, cujos aspectos externos não compreendem os aspectos internos, 

tornando visível o que é invisível, ainda que o grotesco possa servir ao trágico, a 

conteúdos interiores, de uma psique em turbulência. As imagens seguintes mostram 

os traços grotescos dessas máscaras atribuídas a farsa atellana: 
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Figura 05: Montagem de uma peça atual inspirada na farsa atellana.   

 

Fonte: http://www.prosoponteatro.com/3autores/autores6.htm  

  

Para Patrice Pavis, o termo “farsa” está associada ao cômico e relacionada a 

exclusão do bom gosto, por utilizar termos chulos no tratamento de temas 

relacionados à críticas ao governo em tom de deboche, por exemplo, ele diz: “A farsa 

era concebida como aquilo que apimenta e complementa o alimento cultural e sério 

da alta literatura. (...) geralmente se associa ao cômico grotesco e bufão, um riso 

grosseiro e um estilo pouco refinado” (Pavis, 2001, p. 164). 

Quanto as contribuições futuras, a farsa atellana deixou indícios que os atores 

mímicos, por exemplo, possivelmente podem ter utilizado como fonte de inspiração as 

expressões das máscaras para a criação dos seus tipos, com a ajuda da maquiagem, 

na ampliação dos gestos e traços do rosto, como, o ator mímico francês Marcel 

Marceau (1923-2007), que se inspirou em Charles Chaplin (1889-1977). Para criar o 

seu próprio tipo, estudando mímica corporal com Étienne Decroux, e mestres da 

commedia dell’arte. O rosto pintado de branco e os olhos sobrancelhas e bocas 

delineados de preto ampliam as suas expressões, como mostram as imagens 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosoponteatro.com/3autores/autores6.htm
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Figura 06: Fotos do ator mímico Marcel Marceau. 

  

Fonte: em.wikipedia.org 

 

  Esta modalidade de teatro com seus tipos fixos e textos improvisados, 

possivelmente influenciou séculos mais tarde outro estilo teatral: a Commedia 

Dell’arte, como veremos ainda neste capítulo. Tempos depois, o texto improvisado da 

farsa atellana perde espaço para uma dramaturgia com métrica nas representações 

ligadas à religiosidade católica, que teve início no Império Bizantino e perdurou por 

alguns séculos, num período da história que conhecemos como Idade Média. 

 

1.1.3 O uso da máscara no teatro da Idade Média 

 

 O teatro na idade média tem, como herança, vestígios da antiguidade para 

tratar de temas relacionados ao sagrado, tendo Deus e o Diabo como forças 

antagônicas. Em alguns momentos da história, o teatro foi utilizado pela igreja católica 

para a disseminação dos seus dogmas, mas posteriormente, desafiou essa instituição, 

ao fazer uso de temas profanos e, assim, ganhou popularidade, com apresentações 

em praças públicas e feiras.  

 Por volta do final do século XII, era comum a representação de autos e 

mascaradas (BERTHOLD, 2003), com a utilização de máscaras grotescas com 

representação de animais selvagens e apavorantes, a figura do diabo e da morte, 

entre outros. Os atores que a usavam faziam muito barulho pelas ruas, com assobios, 

gritos e utilização de objetos sonoros, para chamar a atenção do público, como já foi 
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citado anteriormente. Essas máscaras proporcionavam aos atores que as utilizavam 

um status de protegidos. Segundo Margot Berthold: 

 

Sob a proteção de peles de animais e máscaras grotescas, a 
mascarada, que em Adam de La Hale apresentava ainda um aspecto 
de comédia e teatro, se convertia agora num fim em si mesma, alheia a 
toda intenção artística. Demônio ou bobo, o mascarado podia estar 
seguro de sua impunidade para todo o sempre. A liberdade dos bufões 
é a única que a humanidade tem preservado da pré-história até hoje. 
(BERTHOLD, 2003, p.248) 
 
 

Na busca por informações acerca da expressão facial dos atores, é pertinente 

pensar na máscara usada nas formas espetaculares na Idade Média, associada ao 

corpo do ator do realismo grotesco, defendido por Mikhail Bakhtin (1895-1975)10, 

quando este pesquisou o teatro de Rabelais. Segundo este autor, a construção da 

imagem desse corpo, tem origem nas manifestações folclóricas. É um corpo em 

constante movimento, na composição da imagem grotesca, amplamente explorada 

nas formas espetaculares na Idade Média, com tipos extra cotidianos, cuja aparência 

possui elementos do “bizarro, burlesco e o indivíduo com características originais, 

embora ainda grotesco externamente, nada mais tem de demoníaco, porém apenas 

uma interioridade rica, vulnerável, a qual procura proteger com essa máscara” 

(KAISER, 1986, p.97). Partindo do pensamento deste autor, ao utilizar este corpo, 

protegido por uma máscara, acontece a humanização dessas figuras, caracterizando 

o que Bakhtin denomina como realismo grotesco. 

Entre os séculos XV e XVI, surge, na Itália, uma nova modalidade de teatro, de 

caráter popular e com a utilização de máscaras identificando os seus tipos populares, 

como veremos no próximo tópico. 

 

1.1.4 A máscara na Commedia dell’arte11 

 

                                                           
10Filósofo e pensador russo, teórico da cultura europeia e as artes. Bakhtin foi um pesquisador 

da linguagem humana, seus escritos, em uma variedade de assuntos, inspiraram trabalhos de 
estudiosos em um número de diferentes tradições (o marxismo, a semiótica, estruturalismo, a crítica 
religiosa) e em disciplinas tão diversas como a crítica literária, história, filosofia, antropologia e 
psicologia. https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin 

11 O Termo “Commedia” deve ser entendido como sinônimo de teatro. E “dell’arte” como teatro de 

profissionais habilidosos (FO, 2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estruturalismo
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Neste tópico, serão pontuados alguns aspectos acerca desta forma 

espetacular, que também se utilizava das máscaras em suas encenações por 

acreditar que o conhecimento da máscara deste gênero de teatro é pertinente na 

formação do professor de teatro, na perspectiva do aprendizado da maquiagem teatral 

dentro do contexto histórico da utilização da máscara no teatro, assim como para 

possíveis estudos e experimentos futuros em sua prática docente. 

A commedia dell’arte teve o seu apogeu no século XVII. Eram companhias 

mambembes que viajavam pela Europa apresentando seus espetáculos com textos 

improvisados a partir de um roteiro mínimo inicial, porém com o uso do improviso e da 

habilidade acrobática dos atores. Os personagens-tipo também eram identificados por 

máscaras, como na farsa atellana, com a diferencia que esta cobria parcialmente o 

rosto do ator, deixando a área da boca livre para o uso da fala. Dentre os tipos, 

destacam-se: Os servos (Arlequim,12 Briguella e Zanni) e os velhos e nobres 

(Pantaleão, Doutor e Capitão)13 entre outros.  

Uma curiosidade desta forma espetacular é o fato de alguns personagens como 

os innamorati ou os enamorados (Fabrício, Horácio, Lavínia, Isabela, entre outros; e 

as donzelas) não terem máscaras na sua composição, por serem figuras idealizadas 

do belo, para criar um diferencial no meio do grotesco apresentado nos tipos 

mascarados. Eles representam o ideal do sublime, e eram escolhidos entre jovens 

mais bonitos das Companhias, para realizar este tipo de estranhamento, como pontua 

Roubine, 

 

Uma das singularidades mais notórias da commedia dell’arte é igualmente o 
recurso da representação mascarada. Mas é bom frisar, há personagens que 
não o utilizam, especialmente aqueles cuja razão de ser é a sedução, os galãs 
ou innamorati. [...] Na verdade, quase sempre a máscara, neste teatro, é uma 
meia-máscara que deixa descobertas a boca e a parte de baixo do rosto. 
(ROUBINE, 1985, p. 59). 
 

De acordo com Dario Fo (1926), Martinelli – o primeiro Arlecchino – não usava 

nenhuma máscara, mas “tingia o rosto com uma pasta negra, deixando espaços 

vazios, depois reforçados com traços vermelhos e brancos” (FO, 2004, p.255).  A pele 

do rosto era pintada com uma ou mais cores para criar volumes e profundidades 

semelhantes ao possibilitado pela máscara. O que nos permite pensar que o uso desta 

                                                           
12 Personagem oriundo do Herlequin, da Idade média que é conhecido como o filho de satã. 
13 “As máscaras destas personagens eram cuidadosamente moldadas em couro ou madeira leve, e 
tornaram-se símbolos da comédia” (MOSTAÇO, 2004P.76) 



39 
 

maquiagem servisse para diferenciá-lo dos demais personagens mascarados deste 

teatro. 

A meia máscara da commedia dell’arte possibilitava ao ator utilizar a fala, 

assim como as expressões faciais que acompanhavam os movimentos acrobáticos 

do seu corpo que funciona como uma espécie de moldura, potencializando a 

mobilidade expressiva, resultando em uma maleabilidade deste acessório através das 

ações físicas do ator. A semelhança com a máscara grega e da farsa atellana reside 

no fato que os personagens eram identificados através das máscaras que usavam. 

 

Figura 07: Gravura com personagens da Commedia dell’arte: Pantaleao, Arlequim e Pierrot. 

 

Fonte: pinterest.com 

 

Para Nelson de Araújo, uma das prováveis origens desse teatro é a farsa 

atellana, pela identificação de algumas semelhanças nas duas modalidades, como o 

seu caráter popular, o texto improvisado e a utilização de máscaras, diz: 

 

Foi tese admitida, até recentemente, ter sido a atellana a origem remota da 
commedia dell’arte, tais as identidades existentes entre as duas formas, 
ainda mais acentuadas pelo feitio de improviso que eventualmente teve em 
Roma a primeira, ponto de vista que já hoje não encontra muitos partidários, 
tão clara a vinculação da commedia com as farsas regionais italianas do 
renascimento. (ARAÚJO, 1991, p. 93) 
 

O Professor Edelcio Mostaço aponta a relação da máscara como uma fonte de 

inspiração para a criação do roteiro para nortear o improviso nos espetáculos, outra 

semelhança com a atellana: 
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O espetáculo era totalmente improvisado. Como cada máscara possuía um 
repertório de cenas e gags, era possível combinar estes repertórios em torno 
de uma situação previamente combinada entre os atores. Deste modo, se 
constituíam os roteiros, os canovacci. (MOSTAÇO, 2004 p.75) 
 

Fo aponta a importância da máscara nessa modalidade teatral como um 

elemento fundamental: “Na realidade, ao fim e ao cabo, esse apetrecho é de extrema 

importância, pois sozinho chegou a sintetizar e indicar a totalidade do caráter teatral 

de vários personagens e tipos, que também receberam a denominação de máscaras”. 

(FO, 2004, p.31). Este objeto rígido que quando utilizada pelo ator, conecta todo o seu 

corpo permitindo flexibilidade a quem o usa, através das ações e das falas do 

personagem, que não deve ser tocada quando colocada no rosto e cujo foco, deve 

ser direcionado ao público quando das suas falas e a outros personagens quanto este 

está falando, mas o olhar nunca deve ser para baixo. Segundo a tradição, se assim 

fizer, a máscara morre. 

Mesmo não acreditando que a máscara seja o objeto mais importante da 

Commedia dell’arte, Fo ressalta a sua função é primordial e que quando o ator a 

coloca no rosto, acontece um ritual íntimo, no qual todo o seu corpo está mascarado, 

ou seja, é um acessório que emoldura o corpo do ator e determina as suas ações, 

gestos e movimentos em cena.  Quando isto acontece, segundo a tradição, é uma 

forma de destruir a máscara. 

 

Figura 08: Máscaras modernas da Commedia Dell’arte e seus diversos tipos, como Arlequim, Brighela, Zanni, 
pantaleão, entre outros. 

 

 

Fonte: teatrocantabrincaconta.blogspot.com 
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 Com a maquiagem, acontece o mesmo. É um dos rituais que precede o 

momento do ator entrar em cena, juntamente com os figurinos e acessórios. Quando 

o ator prepara a sua maquiagem como um ritual consciente e concentrado que 

antecede a apresentação de uma peça, o seu corpo inteiro se coloca à serviço do 

personagem que representa. Tal ritual é comum nas formas espetaculares no teatro 

oriental e o mesmo acontece na preparação do ator no ocidente, como um preparativo 

que antecede o início da apresentação do espetáculo. 

A commedia dell’arte sobreviveu até as primeiras décadas do século XVIII. Seu 

declínio está diretamente relacionado o advento do neoclassicismo francês, cujo 

textocentrismo, de certa forma, enfraqueceu esse gênero, uma vez que a importância 

desse gênero teatral recai sobre o texto. Nesse sentido, a Commedia dell’arte sofre 

as consequências do surgimento desta nova modalidade teatral, especialmente na 

França, destacando texto como a linguagem mais importante deste teatro.  

A máscara é um elemento cênico amplamente utilizado em diversas formas 

espetaculares nas culturas e civilizações por diversos lugares do mundo, em ritos 

ligados a religiosidade, assim como em manifestações da cultura popular, entre 

outras. Dentre as culturas estudadas, é pertinente pontuar a andina nesta pesquisa, 

no intuito de apresentar um breve resumo da forma como este elemento era utilizado. 

 

1.1.5 Alguns procedimentos da utilização de máscaras nas formas 

espetaculares das antigas civilizações latino americanas 

 

 Pesquisando sobre os tipos de máscaras usadas pelos povos andinos nos ritos 

religiosos, e nas manifestações artísticas, cujo temas versavam sobre a vida e a 

morte, a fertilidade, e a natureza, entre outros, com o uso da dança e da música para 

cultuar as divindades,  assim como o seu formato e os materiais utilizados para a sua 

criação, é pertinente fazer um breve estudo, pela importância desse povo e dos seus 

ritos, com uma breve passagem pela história dos primeiros habitantes da américa 

latina. 

 Segundo o antropólogo Claude Levi-Strauss (1908-2009) existe uma relação 

metafísica entre o ser humano e a máscara em muitas sociedades, que é “ao mesmo 

tempo, o homem e algo diferente do homem: é a mediadora por excelência entre a 

sociedade e a natureza, e a ordem sobrenatural habitualmente confundidas”. (LEVI-

STRAUSS apud SARTORI 2010, p.30)  
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Os antigos povos que habitaram países da América Latina faziam uso de 

máscaras em seus ritos religiosos, sem pensá-los como um produto artístico, mas 

com o objetivo de conexão com o sagrado e para isso utilizavam-se da dança, da 

música e do teatro. Porém, a máscara teve um papel fundamental na espetacularidade 

desses ritos, com características antropomórficas que fornecem pistas sobre a origem 

desses povos e dos seus rituais sagrados nos quais estas eram utilizadas, assim como 

os materiais para a sua confecção. 

O povo andino que habitava o Peru costumava utilizar a máscara reproduzindo 

cabeças de animais em cerimonias dedicadas às divindades, em rituais de iniciação 

de jovens pastores e de sepultamento, como afirma Shelton: 

 

Entre as culturas andinas antigas, máscaras eram largamente utilizadas 
para cobrir os rostos dos mortos, cujos corpos eram cuidadosamente 
vestidos e empacotados antes do sepultamento. Algumas das primeiras 
máscaras (cerca de 500 a.C.), da região de Ocucaje, no Peru, foram 
feitas com tecido tingido de vermelho ou marrom, costuradas as roupas 
das múmias. Feições faciais geométricas estilizadas proliferaram, às 
vezes representando felinos e serpentes (SHELTON, 1996 p. 03). 
 

 As máscaras mortuárias desse povo eram confeccionadas com materiais 

distintos para determinadas classes sociais, como o barro ou terracota para pessoas 

simples e em cerâmica e ouro para os nobres, o que distinguia as suas classes sociais, 

como revelam as descobertas arqueológicas nesta região. Os artesãos que 

confeccionavam essas máscaras tinham muito prestígio na sociedade, sendo esta 

arte reconhecida. 

Figura 09: Imagem de máscara andina utilizada em ritual de sepultamento, apresentando três fases 

da vida: a juventude, a maturidade e a morte. 

                  

Fonte: corpoesociedade.blogspot.com 

http://4.bp.blogspot.com/-jDypmoDUyug/UY2333FqMyI/AAAAAAAACuE/3EpgAv-Gbl4/s1600/maca08.jpg
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 Já os antigos povos astecas utilizavam máscaras nos rituais da primavera, para 

a renovação da agricultura. Essas máscaras eram compostas de rostos lisos, 

arredondados e expressões como: olhos protuberantes e boca aberta, reproduzindo 

animais e figuras monstruosas. O pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957), 

reproduziu uma dessa figuras com uma máscara parecida em seu painel Indian 

Warrior, de 1931, numa homenagem a resistência do povo asteca, quando da sua 

dominação, pela colonização espanhola, como mostra a imagem seguinte. 

 

Figura 10: Indian Warrion, painel de Diego Rivera, exposto no Museu de arte moderna de Nova York 

  

. Fonte: moma.org 

 

 Para os antigos povos andinos o uso das máscaras tinha o poder de interligar 

o homem à espiritualidade e também de fazer contato com os mortos. Os ritos eram 

realizados com danças e músicas atribuindo às máscaras poderes metafísicos.  

Há indícios de que se fazia uso de pinturas corporais nos homens que usavam 

as máscaras nesses rituais, indicando assim que os corpos também eram cobertos 

pela maquiagem, como na cultura indígena brasileira, na qual essas pinturas corporais 

são feitas de acordo com rituais de suas tribos, e que segundo eles, os aproximam 

das divindades.  

Até então, foram feitas abordagens acerca da máscara e os procedimentos do 

seu uso em determinados momentos históricos do teatro no ocidente. A partir do 

próximo tópico, será abordada a transição da utilização da máscara no teatro para a 

http://1.bp.blogspot.com/-hmSsHPuN0is/UYyZnXEwy2I/AAAAAAAACsE/Ie3qrRxMcpM/s1600/maca02.jpg
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maquiagem, apontando os seus avanços, conforme as inovações tecnológicas e as 

suas utilidades em função da espetacularidade, assim como as contribuições das 

correntes artísticas até o século XXI. 

A máscara é um acessório considerado enigmático por seu poder de modificar 

o rosto quando este não é o bastante para seduzir o olhar do público, e ao mesmo 

tempo esta não tem vida sem um rosto e um corpo. É o movimento corporal de quem 

a usa que a faz estar viva. Das cerimonias religiosas ao teatro, das mascaradas aos 

folguedos populares, das danças sagradas dos índios ao carnaval, a máscara é 

utilizada pelo homem de ontem e de hoje. É preciso se mascarar para depois se 

revelar, na comunicação entre o homem, que se põe a serviço dela, e o sagrado. 

Segundo Levi-Strauss, “Uma sociedade que se considerasse livre de máscaras 

poderia ser apenas uma sociedade em que as máscaras, ainda mais potentes que no 

passado, e para melhor enganar aos homens, seriam elas mesmas mascaradas” 

(LEVI-STRAUSS apud SARTORI, 2010, p.10). 

Em detrimento da necessidade da redução da arquitetura, o teatro deixa de 

usar a máscara para depois voltar a usá-la. Era o momento em que era preciso colar 

a máscara no rosto através de uma pintura, para se misturar na pele e no suor do ator.  

 

1.1.5 A máscara passa a ser uma pintura no rosto 

 

Com o surgimento do palco italiano14 trazendo uma nova configuração de 

espaço cênico, com a caixa preta, e os edifícios fechados, a carpintaria teatral passa 

por um processo de ressignificação, com alterações também na dramaturgia. A 

perspectiva tão explorada pelos arquitetos, escultores e pintores renascentistas 

também é empregada nesse novo formato arquitetônico do teatro que surge pela 

utilização de um espaço menor, a iluminação passa a ser artificial, como aponta 

Nelson de Araújo, 

 

Uma das mais altas contribuições da Itália renascentista ao teatro dada 
nesses dois campos; na cenografia, particularmente, pesou a aplicação da 
“perspectiva”, recurso técnico só plenamente elaborado pelos pintores do 
século XV. As cortes italianas, responsáveis em grande parte pela 

                                                           
14 Arquitetura teatral com o palco, fosso onde se localiza a orquestra e a plateia, onde os espectadores 
se posicionam de frente para o palco. Edifício teatral que seguia o modelo greco-romano, daí 
resultando, todavia, uma modificação fundamental, a cobertura do recinto, de profundas 
consequências. (ARAÚJO, 1991) 
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revivescência do teatro antigo, empenharam-se na construção de edifícios 
teatrais segundo o modelo greco-romano, daí resultando, todavia, uma 
modificação fundamental, a cobertura do recinto, de profundas 
consequências. (ARAÚJO, 1991, p. 129/130) 
 

Esse modelo de edifício teatral, com palco italiano, surgiu no século XV, , na 

Itália, como a construção de teatros como o Teatro Olímpico (1585), idealizado por 

Andrea Palladio (1508-1580) em Vicenza, e o    Teatro All’antica (1590) na cidade de 

Sabbioneta, idealizado pelo arquiteto Vicenzo Scamozzi (1548-1616), que se 

destacou na época por sua arquitetura moderna à época. 

Com paredes e o teto do teatro coberto, era impossível continuar utilizando a 

luz natural. Os primeiros teatros reproduziam, por exemplo, pinturas do céu azul com 

nuvens, para criar a sensação dos antigos teatros, ainda é até hoje o teatro de 

Vicenza, como mostra a imagem seguinte: 

 

Figura 11: Vista interna da plateia, palco e teto do Teatro Olimpico, de Vicenza, na Itália. 

  

Fonte: visitsitaly.com 

 

A cenografia passa a ser elaborada de uma forma em que seja possível 

explorar as múltiplas possibilidades deste novo espaço teatral, buscando solucionar 

questões contextuais da encenação, atendendo às necessidades dramatúrgicas e da 

concepção estética do espetáculo. 

Hoje, o teatro com palco italiano possui o formato de caixa preta, boca de cena, 

cortinas, telões e luzes na ribalta, cuja arquitetura reduzida e fechada, impossibilita o 
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uso da luz solar. Esta arquitetura teatral permite a aproximação do palco com a plateia, 

com isso, a máscara que até então era um adereço no rosto do ator, passa a ser uma 

pintura, que, quando necessário pode ser usada também em outras partes ou por toda 

extensão do corpo do ator, conforme a necessidade, inaugurando desta forma, o 

advento da maquiagem no teatro, como uma possibilidade cênica. 

Essa proximidade entre palco e a plateia é um resultado da redução das 

dimensões físicas do espaço cênico. Com a criação do teatro com palco italiano, a 

utilização de máscaras tornou-se desnecessária, abrindo espaço para o uso da pintura 

sobre o rosto do ator, e criando possibilidades de uma caracterização mais 

diversificada, potencializando os aspectos psicológicos e físicos dos personagens, 

ainda que as referências às expressões das máscaras estejam presentes, de certa 

forma. 

A nova configuração do espaço teatral traz significativas transformações nesta 

arte, como os novos recursos e elementos da construção do espetáculo, 

apresentando a necessidade da substituição da máscara pela maquiagem, aplicada 

na pele do ator para acentuar as suas expressões, sem perder as características 

fundamentais: volumes, texturas, cores e forma. 

É necessário assinalar que as maquiagens no teatro seguiam os padrões 

estéticos em uso pelas cortes europeias da época. As técnicas de maquiagem que 

descreverei a seguir, são informações sobre os hábitos da época e que supostamente 

inspiravam a caraterização dos atores no teatro. 

Os homens costumavam pintar os cabelos de ruivo ou loiro com receitas que 

misturavam enxofre com pedra-ume e ervas para produzir tais cores. As mulheres 

seguiam os padrões da nobreza e usavam o alvaiade15 para pintar rosto e pescoço, 

no intuito de diferenciar o tom da sua pele da dos camponeses que eram 

avermelhadas pela exposição do sol. O uso do ruge, batom, grafite nos olhos e uma 

mistura com chumbo faziam o mesmo efeito das sombras para os olhos.  

Era muito comum nessa época, as mulheres rasparem as sobrancelhas, para 

em seguida desenhá-las bem arqueadas com grafite negro. Na montagem baiana de 

Quartett16, do alemão Heiner Müller (1929-1995), uma adaptação do livro As ligações 

                                                           
15 Carbonato básico de chumbo, empregado em pintura; o mesmo que cerusita, que produzia uma tinta 
branca muito utilizada por pintores renascentistas em seus quadros. Misturados em pastas serviam 
para as mulheres usarem como maquiagem 
16 Teatro ICBA do Instituto Goethe. Ano da montagem: 1998. Ficha técnica: cenografia e iluminação de 
Eduardo Tudella, Figurinos e Maquiagem de Claudete Elóy. Elenco: Harildo Déda e Joana Schnitman. 
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perigosas, de Choderlos de Laclos (1741-1803), que retratava a aristocracia francesa, 

encenada pelo diretor Gil Vicente Tavares(1977)17, por exemplo, os dois atores tinham 

os seus rostos e pescoços pintados de branco e uma prótese para criar o efeito de 

cabeça raspada. O uso desta maquiagem pelos atores reproduzia o padrão de beleza 

desta época, como mostra a imagem seguinte: 

 

Figura 12: Joana Shinittman e Harildo Déda em Quartett, com direção de Gil Vicente Tavares. 

 

Foto: Aristides Alves 

 

Muitas foram as pesquisas por produtos para as mulheres maquiarem os seus 

rostos e corpos, como os banhos de vinho que eram usados para dar um tom rosado 

na pele e os corantes faciais, porém a pele branca com as veias azuis acentuadas 

com índico, era a preferida pelos homens (VITA, 2009). É nessa época que surge a 

prática do empoamento do rosto com o pó de arroz ou farinha de trigo, também nas 

                                                           
17 Diretor teatral, dramaturgo e professor doutor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. 
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perucas, que eram usadas por ambos os sexos, no intuito de ostentar o luxo da corte 

francesa. 

O excesso de maquiagem também servia para disfarçar as marcas na pele 

causada por doenças com a varíola, por exemplo. Tal maquiagem excessiva era 

utilizada no teatro, provavelmente como uma forma de ironizar a corte. 

No teatro de Molière (1622-1673), os atores usavam trajes coloridos e traziam 

o rosto pintado de branco com farinha de trigo e carbono de chumbo, a boca e as 

bochechas avermelhadas e o contorno dos olhos pintados de preto, ironizando a corte 

francesa. 

William Shakespeare (1564-1616), ao escrever Otelo (1603), criou o 

protagonista, como um mouro, o que demandou à época uma maquiagem de efeitos, 

por se tratar de um homem de pele escura, que provavelmente era interpretado por 

um ator de cor de pele clara. Tal caracterização pedia uma maquiagem que criasse 

esse efeito de uma outra etnia, sem perder o tom realista.  

É provável que nesta mesma época as montagens de Sonho de uma noite de 

verão, os personagens míticos fizeram uso de máscaras, como, por exemplo, a 

cabeça de burro que é utilizada para enganar a Rainha das fadas, conforme o 

indicação do texto. 

A máscara é um objeto rígido que cristaliza as expressões faciais do ator, cuja 

expressividade dos personagens é dada pelo corpo do ator (BARBA, 109). Enquanto 

que a maquiagem, por ser uma “fina membrana” (PAVIS, 2003) no rosto do ator, 

amplia as possibilidades de expressões faciais, pois acompanha a mobilidade da 

musculatura do rosto, o que permite ampliar as expressões faciais e as emoções do 

ator ao interpretar os seus personagens.  

As máscaras não deixaram de ser utilizadas no teatro, vide o exemplo da 

Commedia Dell’arte, cujos espetáculos apresentam montagens utilizadas até os dias 

de hoje em diversas partes do mundo, além de fomentar pesquisas sobre este adereço 

de fundamental importância, e o seu uso. 

As máscaras teatrais são frequentemente utilizadas em espetáculos de teatro, 

dança, circo, ópera entre outros, de acordo com as necessidades estéticas da 

montagem, se configurando como um objeto de fundamental importância para o 

treinamento do ator, em determinados fins. Esse elemento assegura o seu lugar nas 

encenações em qualquer tempo, pelo seu caráter expressivo e mimético, entre outros. 
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Roubine observa que o uso da máscara na encenação contemporânea possui 

também um caráter antropológico, e que por isso sempre será utilizada no teatro: 

 

O século XX é sem dúvida, depois da renascença, a primeira época do teatro 
a se interessar por conhecer e ressuscitar o passado. Eis por que trouxe a 
máscara de volta ao palco. Desde 1909, Craig, que se rebelava violentamente 
contra o mimetismo dominante e a representação “à base de emoção”, via na 
máscara o instrumento de uma possível salvação do teatro. (ROUBINE, 1985, 
p.61)  
 

Lembremos que as máscaras gregas servem até aos dias de hoje como 

modelo, por seus traços, volumes, forma e pela possibilidade do uso das técnicas do 

claro e escuro, moldando as expressões do rosto dos atores em cena.  

O próximo tópico vai abordar o surgimento da luz elétrica e as suas 

contribuições para o teatro, e, por consequência, para  a maquiagem, haja vista a 

necessidade de iluminar o palco, quando o espaço cênico  é reduzido e fechado. 

 

1.1.6 As transformações da maquiagem com o surgimento da luz elétrica18 

 

Segundo o diretor, cenógrafo e figurinista italiano Gianni Rato (1916-2005), “a 

iluminação esteve sempre presente como problema a ser solucionado nos 

espetáculos de todos os tempos” (RATTO, 2001, p.90). Este elemento é de 

significativa importância, tornando-se definitivo para a realização de efeitos de 

tridimensionalidade nos demais elementos visuais do espetáculo. 

O palco italiano requer iluminação artificial para efetivar a cenografia e seus 

efeitos, os volumes e formas dos seus figurinos e realçar os contornos e traços do 

rostos dos atores maquiados em cena, conforme a estética da peça, o conceito do 

diretor. Muitas foram as tentativas de iluminar o espaço cênico, desde as velas e as 

lamparinas a gás, querosene e óleos.  

Do surgimento do teatro italiano, até a invenção da luz elétrica, por quatro 

séculos, muitos foram os recursos utilizados para criar uma luz artificial que iluminasse 

o palco, para atender às necessidades de iluminação do espaço cênico. Muitos dos 

recursos utilizados causavam comumente incêndios nos teatros, sem falar no 

incomodo das fuligens e do mau cheiro produzidas por esses artefatos. 

                                                           
18 A invenção da luz elétrica por Thomas Edson (1847-1931) é levada ao teatro, mas não me refiro aqui 
a iluminação cênica como criadora de ambientes e atmosferas e delimitações espaciais no palco. 
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A inserção da lâmpada elétrica no teatro faz com que a maquiagem seja 

empregada na cena teatral como um filtro para atenuar o brilho causado pela 

iluminação, para além das já consagradas funções faciais dos atores, como, por 

exemplo, ressaltar as suas expressões.  

A luz elétrica agrega ao uso da maquiagem melhor valorização das expressões 

do ator em cena que é achatada e empalidecida pela frieza das luzes, fazendo-se 

necessário o uso da maquiagem para acentuar os traços do rosto do ator, assim como, 

compensar a distância entre o palco e a plateia, em se tratando do palco italiano 

(MAGALHÃES, 2004). É pertinente pensar que este seja um marco em que a 

maquiagem ganha status de signo importante no teatro. Posteriormente com o 

surgimento dos refletores e as suas lentes, que permitem recortes no espaço e criação 

de ambientes, cores, climas e sombras, a maquiagem passa a ser trabalhada de forma 

mais específica, ampliando os efeitos no rosto do ator, no espaço cênico. 

Roubine analisa a utilização da maquiagem como um filtro entre a iluminação 

e a pele do ator porque “(...) frequentemente a maquiagem permite contrabalançar a 

“crueza” das luzes. Trata-se então de uma maquiagem invisível para o espectador 

que, por este meio, dissimula sua natureza de artifício. Ela evita apenas que o ator 

pareça pálido sob a luz dos refletores.” (ROUBINE, 1985, p.57). Tal afirmação ressalta 

a importância da relação entre o maquiador e o iluminador de teatro, no intuito de 

atingir um equilíbrio entre a maquiagem e a iluminação proposta para um espatéculo. 

O mesmo deve ocorrer com a cenografia e o figurino. 

A maquiagem social no século XIX era muito discreta e moderada no período 

do romantismo denotando pureza e fragilidade, na qual as mulheres empoavam o 

rosto e utilizavam o rouge com muita discrição (VITA, 2009). E era comum não usar 

maquiagem para ir à rua, e, quando necessário, bastava as mulheres beliscarem as 

bochechas e morderem os lábios para garantir uma certa coloração, ainda que 

momentânea. As mulheres que usavam maquiagem de forma exagerada eram 

consideradas de pouco valor, como as prostitutas e as artistas. As mulheres também 

usavam chapéus e guarda-sol para proteger-se dos raios solares.  

No final do século XIX, o pó de arroz passa a ser produzido em tons de rosa e 

o rouge ganha um tom brilhante, assim como o batom. As atrizes de teatro eram as 

únicas que pintavam os olhos. Nesse mesmo período começam a surgir novos 

cosméticos no mercado da beleza e muito utilizado no teatro e no cinema. 
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Provavelmente a maquiagem no teatro acompanhou essas tendências, porém 

com o seu uso em excesso, em se tratando de peças da dramaturgia do romantismo 

deveria passar por um tratamento que fosse adequado ao tema. Provavelmente as 

peças do século XIX, como as tragédias gregas, por exemplo, exigiam maquiagens 

mais elaboradas, tendo como referência as máscaras e as esculturas da época. 

Com o surgimento de outras possibilidades de encenação, a partir do final do 

século XIX e das vanguardas artísticas do século XX, cujos formatos são utilizados 

até os dias de hoje no teatro, a maquiagem fez importantes contribuições, como 

veremos a partir do próximo tópico. 

 

1.1.7 A maquiagem na cena naturalista realista 

 

 Este tópico vai pontuar historicamente a criação do método de interpretação 

naturalista-realista surgido em Moscou e desenvolvido por Constantin Stanislavski 

(figura nº13), no final do século XIX, mas este tema será retomado no terceiro capítulo, 

quanto ao tratamento da maquiagem nas encenações desta modalidade de teatro. 

 

Figura 13: Constantin Stanislavski                             

 

. Fonte: actingclasses.com 

 

 O método da interpretação naturalista-realista, largamente utilizado nos cursos 

de formação de atores, em muitos países do mundo, exige dos atores uma 

internalização das emoções e sentimentos, entre outros exercícios, que possibilitam 
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o desenvolvimento de uma caracterização enriquecida de aspectos físicos e 

psicológicos do personagem.  

 Neste método, a maquiagem imprimia no rosto dos atores de forma sintética os 

elementos do método desenvolvido por este diretor, sem que estes perdessem a 

mobilidade da musculatura facial, contribuindo assim para a caracterização externa 

do personagem, na veiculação dos seus conteúdos psíquicos interiores e exteriores. 

 Para Stanislavski, o tratamento dado à maquiagem pelo ator deve ser de 

respeito com esta com o seu personagem, no qual deve observar como a 

caracterização pode emoldurar o seu rosto com as características do personagem, ele 

diz: 

Um traço da minha maquiagem deu uma expressão cômica e viva à minha 
fisionomia, e subitamente algo se modificou dentro de mim. Tudo o que até 
então estivera obscuro tornou-se claro; tudo o que não tinha fundamento 
encontrou, de repente, uma razão que o justificasse; tudo em que eu não 
acreditava veio num instante, à minha verdade. (...) alguma coisa amadurecera 
em meu interior, impregnando-se de vida enquanto ainda estava em estado 
embrionado, e agora, finalmente, germinava. (...) Uma pincelada fortuita de 
maquiagem em meu rosto serviu para fazer vicejar a flor do papel. (...) Todo 
ator deve ter uma atitude de grande respeito, afeição e atenção para com sua 
maquiagem. Ela não deve ser aplicada mecanicamente, deve ser feita, por 
assim dizer, com psicologia, enquanto o ator medita sobre a alma e a vida do 
papel. Assim, o vinco mais sutil adquirirá sua base interior a partir de alguma 
coisa que, na vida, lhe deu origem. (STANISLAVSKI, 1989, p.101) 
 
 

 Da relação do ator com a maquiagem Stanislavski relata em seu método, a 

importância da caracterização como um ato natural de criação interna do ator, ao 

realizar em seu rosto partindo de um estudo psicológico e de interiorização do 

personagem.  

 

Quanto à caracterização interior, trata-se de algo que só se pode configurar a 
partir dos elementos interiores do próprio ator, que devem ser sentidos e 
escolhidos de modo a justarem-se à imagem do personagem a ser 
representado. (...) Se isso for preparado com eficiência, a caracterização 
exterior será certamente uma decorrência natural. (STANISLAVSKI, 1996 b, 
p.33). 

  

Para Anatol Rosenfeld, o ator deve buscar dentro de si, o personagem que vai 

para a cena, graças as muitas possibilidades que possui e deve colocar à vista do 

público, quanto às características do personagem. O que não se afasta do 

pensamento de Stanislavski: 
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Disfarçando-se, ele se revela, revelando as virtudes humanas, (...) E, 
revelando-se, revela duplamente a humanidade: através da imagem específica 
que, inspirado pelo autor, dela apresenta; e através do mero fato de apresentar 
esta imagem específica representando. Ao disfarçar-se de si mesmo, celebra 
o ritual da identificação com a imagem do outro, isto é, do seu tornar-se 
humano. (ROSENFELD, 1993, p.34) 
 
 

Roubine, ao citar a importância do método de Stanislavski, trata da maquiagem 

em relação à expressão do rosto do ator, quando utilizada de forma coerente com a 

estética do espetáculo, como um elemento da imaginação facial, que se materializa 

facilmente, como destaca este autor:  

 

Trata-se, para o ator, de um trabalho ao mesmo tempo orgânico e plástico. Ele 
deve desenvolver o que poderíamos chamar de sua imaginação facial e 
aprender a controlar a sua própria musculatura do rosto. (ROUBINE, 1985, p. 
62) 
 
 

A contribuição de Stanislavski para o uso da maquiagem quanto a 

verossimilhança interna do espetáculo, e como elemento importante na caracterização 

externa do personagem, aparece em poucas citações do referido autor em seus livros. 

Entretanto, as pistas que ele oferece em relação ao rosto, as expressões faciais, são 

fundamentais para o trabalho do maquiador de teatro que se interessa em pesquisar 

para ter maior domínio do uso das técnicas para realizar o seu trabalho, assim como, 

contribuir para a unidade de uma encenação.  

A maquiagem quando concebida de acordo com as necessidades da peça a 

que ela se aplica, e bem executada, contribui na projeção do rosto do ator, por meio 

dos traços e cores, com o emprego da técnica do claro e escuro, permitindo ao público 

o entendimento das características físicas e psicológicas dos personagens. Deve 

atuar como signo que contribua na compreensão do espetáculo pelo público. 

Segundo o estudo realizado por Pavis, sobre a maquiagem no teatro, no qual 

realiza um trabalho de análise de todos os elementos do espetáculo, o ator deve tratá-

la como parte integrante do seu corpo em cena: 

 

A maquiagem não é uma extensão do corpo como podem ser a 
máscara, o figurino ou o acessório. Não é tão pouco uma técnica de 
corpo. É, melhor dizendo, um filtro, uma película, uma fina membrana 
colada no rosto: nada está mais perto do corpo do ator, nada melhor 
para servi-lo ou trai-lo, que esse filme tênue. (PAVIS, 1999, p.170. 
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Desse modo podemos perceber a maquiagem como esse “filme tênue” capaz 

de sintetizar os sentimentos do personagem e ao mesmo tempo demonstrar 

facilmente suas características. Nesse sentido, a maquiagem é um dos signos que 

fazem parte da caracterização externa do personagem, mas que está diretamente 

relacionado ao seu interior, colaborando para que a interiorização se manifeste 

externamente. Esse processo tem seu início com o trabalho de investigação do 

personagem pelo ator, durante sua construção do personagem, geralmente nos 

ensaios. 

Os estudos de Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou contribuíram de forma 

significativa para o teatro, como um dos maiores legados para o ensino do teatro. 

Quanto à maquiagem, tal contribuição possibilita entender como esta deve ser tratada 

na estética naturalista realista. A partir do século XX a maquiagem no teatro é utilizada 

de acordo com as estéticas surgidas nos movimentos artísticos de vanguarda, 

fomentando outras possibilidades quanto à sua utilização. 

 

1.1.8 A maquiagem e as inovações do século XX 

 

 O século XX é conhecido como dos mais inovadores para as artes em geral, 

com o surgimento das vanguardas artísticas que romperam com os paradigmas da 

arte realista e abriram espaço para outras possibilidades de expressão, assim como 

os avanços tecnológicos. O teatro teve importantes ganhos a partir desse período, por 

agregar outros valores também na cena teatral, como o surgimento da figura do 

encenador, a consolidação dos processos de ensaio, as inovações da cenografia que 

possibilitaram avanços na iluminação, etc. De acordo com as ideias de Roubine, 

 

Desde a aurora do século XX, várias teorias estéticas contribuíram para a 
utilização dos recursos de representação facial numa perspectiva não 
psicológica. A título de exemplo, enfocamos aqui o expressionismo alemão e o 
teatro brechtiano, a teoria artaudiana e em tempos mais recentes, a experiência 
de Jerzy Grotowski na Polônia. (ROUBINE, 1985 P. 64). 

 

 Diante desse panorama percebemos que a maquiagem passa a ocupar um 

papel de maior destaque no espetáculo teatral. A partir dessa mudança no cenário 

teatral a maquiagem começa a ser concebida a partir do entendimento e do conceito 

do encenador, que permitiram a sua estilização, partindo além de suas propostas, de 

pesquisas sobre o momento histórico do texto. 
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 O surgimento de autores de textos literários/dramáticos, diretores, atores, 

cenógrafos, trouxeram um novo olhar para a tridimensionalidade do palco, aliando o 

espaço à iluminação, por exemplo e proporcionando outras possíveis linguagens para 

o teatro, acompanhando as tendências deste século. 

 

1.1.8.1 O legado do expressionismo alemão19 para a maquiagem teatral 

 

O expressionismo alemão foi fundamental para os avanços da maquiagem no 

teatro, no século XX. A estética desta vanguarda artística empregou maquiagens em 

tons claros e escuros no cinema, desenvolvidas pelos atores de teatro, 

proporcionando efeitos inéditos até então, traduzindo visivelmente a inquietação do 

homem, suas emoções externas, problematizando a ambiguidade, simbolizando os 

seus contextos psicológicos e sociais. 

A maquiagem utilizada no teatro e posteriormente no cinema mostrava rostos 

e corpos distorcidos, para causar efeito de destruição, dentro de um universo 

fantástico, problematizando as inquietações do homem de seu tempo. 

 A maquiagem teatral foi um recurso estético amplamente explorado pelo 

cinema expressionista, por simbolizar visualmente as características desta vanguarda 

artística surgida na Alemanha, no início do século XX, que se caracterizava como uma 

movimento em contraposição ao impressionismo francês e a arte realista.  

A iluminação desenvolvida para o teatro expressionista por causar efeitos de 

luz e sombra na cenografia, nos figurinos e na maquiagem, com focos de luz de baixo 

para cima e vice e versa. Os recursos da técnica de claro e escuro utilizados com mais 

evidência na maquiagem, enquanto uma opção estética dos expressionistas, 

induziram em efeitos fantasmagóricos, ampliando a expressão e os traços do rosto 

proporcionando maior dramaticidade na cena e permitindo a visualização à distância, 

auxiliando assim, as condições precárias de iluminação da época, da qual resultavam 

efeitos de profundidade e volume no rosto dos atores. Esse recurso foi utilizado com 

muita propriedade pela corrente expressionista, para a obtenção de contrastes, como 

destaca Kipper, 

                                                           
19 Movimento artístico de vanguarda surgido na Alemanha, especificamente no cinema, tendo como 
características a exploração de contrastes em claro e escuro, cuja visualidade da cena se sobrepunha 
a história, principalmente na maquiagem exagerada, na cenografia distorcida e iluminação indireta. Os 
enquadramentos propositalmente desalinhados, exploração de ambientes naturais, entre outros. 
(EISNER, 2002).  
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O conceito essencial do Expressionismo, seja na pintura ou no cinema, é o 
grande contraste e a amplificação e expressão das emoções e sentimentos. 
Por isso, o uso de luz forte para produzir uma grande sombra e contraste é um 
elemento estético que expressa um significado intencional. (KIPPER, 2008, 
p.28) 
 

Para atingir os resultados esperados, os atores que executavam as suas 

próprias maquiagens precisavam ter o algum conhecimento da anatomia facial20, para 

conhecer o formato do seu rosto e saber onde empregar os tons escuros (reentrâncias 

do rosto) para causar efeitos de profundidade e os claros (protuberâncias) para a 

acentuar os efeitos de volumes.  

Tal fato aconteceu por causa das restrições orçamentárias das produções 

teatrais da época que inviabilizavam a contratação de um maquiador que executasse 

as maquiagens e acompanhasse as temporadas dos espetáculos. Portanto, o ator 

precisava ter um conhecimento, ainda que básico, sobre o assunto, para saber como 

aplicá-la no rosto e demais partes do corpo, quando da necessidade conceitual da 

peça.  

O texto dramático do teatro expressionista, também era utilizado como base 

para a concepção e execução da maquiagem, por apresentar os aspectos do homem 

desta época, e qual o seu papel no mundo. Para Silvana Garcia, “o texto 

expressionista procura refletir a condição desse homem moderno, cindido e 

desesperado, impotente e visionário, em uma sociedade dominada pela tecnologia e, 

a seu olhar, fatalmente fadada a auto destruição” (GARCIA, 1997, p.24) 

O cinema expressionista lançou mão com evidência dos recursos de teatro, 

levando para as câmeras os temas, a cenografia, a forma de interpretação, as 

maquiagens e até mesmo os diretores, como, por exemplo, o ator e diretor Max 

Reinhardt (1864-1920), um dos nomes mais importantes do teatro desta época, com 

uma produção que conta com mais de duzentas e cinquenta peças e atuou também 

no cinema europeu e norte americano. 

Considerado um encenador simbolista, Reinhardt tinha uma visão 

empreendedora e as suas peças eram montadas com vistas ao entretenimento, ainda 

que em sua época, o teatro via-se engajado em manifestações de cultura de massa, 

com o advento do expressionismo.  

                                                           
20 Estudos dos ossos, músculos e pele do rosto. 
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As suas contribuições para o expressionismo se caracterizam pelas 

renovações da cenografia, o rompimento da quarta parede e primor pela qualidade 

em seus trabalhos. Em seu manifesto teórico ele diz: 

 

Para mim, a moldura que separa o palco do mundo nunca foi essencial; minha 
imaginação apenas obedeceu com alguma relutância ao seu despotismo. 
Trato o proscênio meramente como ferramenta necessária para o palco 
ilusionista. (...) Tudo que rompe com a moldura, fortalece e amplia o efeito e 
aumenta o contato com a plateia, seja na direção da intimidade ou 
monumentalmente, sempre será bem-vindo por mim. (REINHARDT Apud 
VIANA, 2010, p.113). 
 

 Quanto a plasticidade dos seus espetáculos, Heinhardt acreditava que o 

público merecia assistir espetáculos com cores, luzes e brilho, para esquecer por 

algumas horas o pessimismo e obscurantismo da realidade naquele início de século 

XX. Para manter a unidade visual de seus trabalhos, o mesmo profissional assumia 

as funções de cenógrafo, figurinista, maquiador e iluminador. Tal função sempre 

delegada a artistas plásticos em evidencia, entre eles o pintor norueguês Edvard 

Munch21 (1863-1944). 

 A maquiagem explorada no teatro e no cinema expressionista serviu de 

inspiração para muitos maquiadores até os dias de hoje. As contribuições dessa 

vanguarda artística com seus traços grotescos e o uso excessivo de claros e escuros 

inspiram a criação da maquiagem em espetáculos de dança, teatro, performance e na 

body art22, entre outros.  

 Estamos tratando da maquiagem como máscara no rosto do ator, 

geralmente expressando realisticamente a alma do personagem, podendo também 

ser utilizada de outra forma a depender do tipo do gênero teatral em questão ou do 

período que precise destacar. Ela pode simplesmente simbolizar estados emocionais 

ou destacar características do personagem como nos adverte Roubine, 

 

Todas essas experiências tem este ponto em comum: o rosto do ator é tratado 
como uma máscara. Ele está encarregado de traduzir, de modo estilizado, a 
expressão dominante, e como que emblemática, de um personagem. (...) Uma 
maquiagem não realista vem bem a calhar. Ela reforçará a estilização da 
mímica, privando o rosto de qualquer referência ou modelo extraído da 

                                                           
21 Pintor expressionista, cuja obra mais famosa é O grito. 
22 “(Termo em língua inglesa que significa arte do corpo) está associada a arte conceitual e ao 
minimalismo. É uma manifestação das artes visuais em qua o corpo do artista é utilizado como suporte 
ou meio de expressão. Popularizou-se na década de 1960 e se espalhou pelo mundo” (MAGALHÃES, 
2010, p. 17 e 18) 
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realidade, acentuando assim o efeito de máscara. (...) No caso do teatro 
expressionista que floresceu na Alemanha nos ido do anos 20, trata-se de fazer 
um rosto, como aliás todos os componentes da representação, um princípio de 
ação violenta sobre a sensibilidade do espectador. (ROUBINE, 1985 p. 65) 

 

O conceito essencial da maquiagem concebida para o teatro e o cinema 

expressionista é o grande contraste e a amplificação das expressões do rosto do ator, 

para valorizar as suas emoções e sentimentos. As fontes de luz que iluminavam a 

cena de baixo para cima e criava juntamente com a maquiagem imagens espectrais 

nos atores, produzindo efeitos contrastantes, caracterizando-se como um elemento 

estético que expressa significados intencionais, produzindo assim, uma significativa 

contribuição para a maquiagem teatral, sendo utilizada desta forma por muitos 

encenadores até os dias atuais. 

O ator alemão Emil Jannings (1884-1950), por exemplo, ficou muito conhecido 

por participar de diversos filmes da estética expressionista, e por ter domínio das 

técnicas da maquiagem. Ele ficou famoso entre os colegas por ter facilidade em 

conceber e executar as suas maquiagens tanto no teatro, como no cinema, resultando 

em caracterizações bem marcantes que mostravam a versatilidade e as possibilidades 

desse ator para metamorfosear-se. 

 

Figuras 14, 15, 16 e 17: Fotos do ator Emil Jannings em algumas das suas caracterizações para o cinema. 

  



59 
 

 

Fonte: http://theredlist.com/wiki-2-24-525-527-659-view-1920s-3-profile-emil-jannings.htm 

 

Estes efeitos obtidos pela maquiagem produzida artesanalmente pelos 

truques desenvolvidos pelos atores da época, devido a escassez da indústria 

cosmética especializada, permitiram ao ator pesquisar e experimentar materiais que 

possibilitassem e criação das maquiagens no teatro, cinema, circo e outras artes do 

espetáculo, para solucionar a caracterização dos seus personagens. 

Atualmente existem indústrias cosméticas que produzem maquiagens 

especificas para o teatro facilitando a realização diversas caracterizações e efeitos 

especiais, assim como o aparecimento da figura do maquiador de teatro, como 

veremos no tópico seguinte. 

 

1.1.8.2 As contribuições de Max Factor23 para a maquiagem no cinema e no 

teatro. 

 

 A chegada do russo Max Factor aos Estados Unidos da América em 1904, vem 

preencher a lacuna na fabricação de maquiagens especificas para o cinema e 

posteriormente, o teatro, e coincidiu com as primeiras produções cinematográficas, 

que eram amadoras e precárias. Cosmetólogo, barbeiro, peruqueiro, Factor colocou 

os seus serviços à disposição daquele grupo de desbravadores do que veio a ser 

                                                           
23 Barbeiro, cabelereiro, peruqueiro, maquiador e químico autodidata. Dedicou parte da sua vida ao 
cinema. (BASTEN, 2012) 
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chamada, anos depois, de “sétima arte” quando, até então, a figura do maquiador de 

teatro provavelmente ainda não existia. 

 No início, Factor apenas alugava as perucas que confeccionava para os atores 

que interpretavam índios, nos filmes. Foi então convidado para atuar como maquiador, 

quando os diretores perceberam que as maquiagens executadas pelos próprios atores 

eram uma reprodução das utilizadas no teatro, com truques baratos obtidos 

artesanalmente, mas, que não funcionavam com os filtros das câmeras do cinema, 

tirando a naturalidade da pele.  

 A cosmetologia surgiu na vida de Factor, quando da sua adolescência, na 

Rússia, ao trabalhar como com assistente de farmacêutico manipulando as fórmulas 

das receitas e ele descobriu a possibilidade de produzir cosméticos para as mulheres, 

em sua pequena loja, que fizeram tanto sucesso que o Czar da época o contratou 

para cuidar da imagem da corte russa. 

 

Figura 18: Max Fator preparando a maquiagem de uma atriz 

 

. Fonte: death2ur.com 

 

 Os produtos que os atores utilizavam eram em sua maioria receitas caseiras 

feitas com materiais como: farinha de trigo, vaselina, banha animal, pó de tijolo e 

páprica, para dar um tom corado ao rosto, entre outros. Entretanto, a maquiagem 

confeccionada para o teatro não funcionava bem na película, e prejudicava as 



61 
 

expressões dos atores. O biógrafo John Basten, escreveu sobre a maquiagem 

utilizada no teatro, com esses truques e o trabalho de Max Factor: 

 

A base usada no teatro tinha que ser aplicada em camadas grossas que depois 
eram cobertas de pó. Ao secar, a mistura formava uma máscara rígida e sujeita 
a rachaduras. Nos palcos, com atores bem longe da plateia, isso não chegava 
a ser um problema, mas o resultado nas telas era desastroso, especialmente 
em cenas de close. Até mesmo as rachaduras mais finas se tornavam visíveis. 
Os atores precisavam de uma maquiagem que lhes permitisse trabalhar as 
expressões faciais sem rachar, e que ao mesmo tempo tivesse cor o bastante 
para lhes dar um ar natural e não parecer uma máscara. (BASTEN, 2012, p.39) 
 

  

 Factor passou a assistir aos filmes realizados nessa época e se debruçou a 

pesquisar produtos que fossem adequados ao rosto dos atores no cinema, assim 

como a desenvolver além dos cosméticos, a produção de postiços como barba, 

bigodes e costeletas, que até então eram executados com material rudimentar, que 

resultava em efeitos considerados ridículos no cinema. Com isso, a confecção dessas 

peças passou a ser produzidas com cabelo humano, o que causava um efeito muito 

mais adequado e próximo do real. 

 Exaustivas pesquisas buscavam responder às demandas da produção 

cinematográfica, alcançando um padrão superior aos produtos caseiros aplicado até 

então, ajustando-se à pele dos atores, sem contanto, lhes causar algum dano a saúde 

e com aroma agradável. Após muitas tentativas, Factor chegou a um produto que 

atendesse às necessidades que o cinema exigia. Segundo Basten: 

 

Os longos meses gastos com misturas, testes e experimentos com a 
maquiagem de teatro para adaptá-la ao o uso diante das câmeras finalmente 
chegaram ao fim no ano de 1914. Max conseguiu criar uma base em creme em 
vez de bastão, de consistência ultrafina e que criava uma película 
completamente maleável sobre a pele, e passou a produzi-la em doze tons 
precisamente graduados. (BASTEN, 2012, p. 44) 
 
 

 Os comediantes foram os primeiros a utilizar o novo produto, pois em seus 

personagens o uso da mímica era fundamental. Um dos clientes mais famosos de 

Factor, foi Charlie Chaplin. Apesar do ceticismo inicial dos atores, a base de Factor 

transformou-se em sucesso, a ponto do Cosmetólogo ser convidado a aplicar os seus 

produtos, para que os atores aprendessem a utilizá-los de forma correta. Desde o 
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aparecimento desta base, é provável que a figura do maquiador no cinema, tenha 

surgido e se tornado imprescindível. 

 O advento da base cremosa criada por Factor, ganha popularidade entre 

os atores e muitos dos seus usuários, como o comediante Ben Turpin (1869-1940) 

(Fig. 19, 20 e 21) que atribuía parte do sucesso dos seus personagens à nova 

descoberta e ao seu criador, como mostram as imagens seguintes: 

 

Figuras 19, 20 e 21: Fotos do ator Ben Turpin e dois dos seus tipos 

   

Fonte: projetslactimes.com 

 

O sucesso da nova base garantiu a Factor o seu acesso ao cinema e à fama. 

As atrizes recorriam ao seu estúdio para que ele as ajudasse a corrigir as imperfeições 

de seus rostos, como manchas, sardas, olheiras e atenuar-lhes alguns traços como o 

nariz e a boca, por exemplo. 

Factor tornou-se assim, o criador do ideal de beleza feminina através do 

cinema, no século XX, com uma maquiagem que valorizava o rosto da mulher, além 

de fazer pequenas correções nos traços do rosto como as sobrancelhas, olhos, boca 

e bochecha, e o seu legado é utilizado até hoje no cinema, televisão, indústria da 

moda e do entretenimento, sendo copiado pelas mulheres em todo o mundo. 

Dentre essas atrizes do cinema norte-americano que passaram pelas mãos de 

Factor, destacam-se Glória Swanson (Figura22), Marlene Dietrich (Figura 23), Rita 

Hayworth (Figura 24), Phyllis Haver, Joan Crawford, Elisabeth Taylor, Verônica Lake, 

Judy Garland, entre outras, e atores como Clark Gable, Rodolfo Valentino e Marlon 

Brandon. 
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Figura 22: Foto da atriz Gloria Swanson. 

 

Fonte: maxfactor-internacional.com 

 

Figura 23: Foto da atriz Marlene Dietrich. 

 

Fonte: maxfactor-internacional.com 

 

Figura 24: Foto da atriz Rita Hayworth. 

 

Fonte: maxfactor-internacional.com 
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Segundo Basten, Max Factor foi o responsável pela criação da imagem da 

mulher no século XX. As mulheres comuns queriam ser bonitas e desejadas, como 

àquelas exibidas nas telas de cinema. Os produtos fabricados pela empresa de 

Factor, passam a ser comercializados em larga escala, ultrapassando os limites da 

tela do cinema, tornando-se desejados, e consumidos pelas mulheres em todo o 

planeta. 

Dando continuidade as suas pesquisas Factor trabalhava incessantemente no 

intuito de descobrir novos produtos, para poder acompanhar as inovações do cinema, 

devido à modernização das câmeras, que a cada ano trazia novidades.  

Após o sucesso da base, Factor cria o Pan Cake24, um novo produto que 

proporcionava um tom aveludado a pele, deixando-a ainda mais natural na tela. Este 

produto é utilizado nas artes do espetáculo até hoje. A fórmula criada por Factor tem 

sido desenvolvida pela indústria cosmética com o objetivo de atender as necessidades 

da maquiagem em certas condições de luz, na qual, os atores, acrobatas, palhaços, 

performers, e outros, transpiram muito e precisam manter-se maquiados até o final 

das apresentações. 

Os cosméticos de Factor passam a ser produzidos em larga escala e a sua 

pequena loja, muda-se então para um monumental edifício de muitos pavimentos, 

com salas de maquiagem e espaços igualmente previstos para a produção e a 

experimentação de novos produtos para o cinema e o teatro. 

Os cosméticos idealizados e produzidos por Factor ainda podem ser 

encontrados no mercado da beleza. Outras empresas de cosméticos passaram a 

produzir as suas invenções. O teatro herdou do seu legado a eficácia de seus 

produtos, que com as inovações dos refletores e das estéticas teatrais do século XX, 

contribuem para um resultado satisfatório e coerente com os conceitos dos 

encenadores, assim como provavelmente, o surgimento da figura do maquiador no 

teatro, como um artista atuante na concepção das maquiagens para o espetáculo. 

 

1.1.8.3 Novos horizontes da maquiagem no teatro no século XX 

 

                                                           
24 O Pan cake ainda é usado, mas vem caindo em desuso – fixação, textura, HD, 4K. Mas ainda é uma 

maquiagem mais acessível. Às vezes aparece sendo usada em conjunto com a base oleosa – Técnica 
utilizada pelo Cirque Du soleil. (MAGALHÃES, 2015) 
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Quanto ao domínio do teatro, destacamos outros encenadores surgidos no 

século XX e que se tornaram de fundamental importância para a cena teatral até hoje, 

influenciando também no conceito e utilização da maquiagem teatral, ou a sua não 

utilização como conceito estético. Dentre eles, destaca-se nomes como, Bertolt Brecht 

(1869-1946), Antonin Artaud (1896-1948), Jerzy Grotowski (1933-1999), Peter Brook 

(1925) assim como alguns encenadores e pesquisadores contemporâneos, que 

utilizam a maquiagem como um elemento fundamental em suas obras, influenciando 

o ensino da Maquiagem Teatral sendo apontadas como referência na aplicação do 

método de ensino da proposta metodológica desta pesquisa. Serão apontados alguns 

aspectos do teatro desses encenadores em relação a utilização da maquiagem e do 

uso da máscara, em seus processos de criação. 

O dramaturgo e encenador alemão Bertolt Brecht surgiu no cenário artístico no 

mesmo período em que eclodia o movimento do expressionismo em seu país logo 

difundido por toda a Europa, desenvolvendo o que veio a se conhecer no Brasil como, 

teatro épico.  

As informações sobre a forma como Brecht tratava a maquiagem encontram-

se nas suas peças, por meio da localização geográfica ou histórica, por meio das 

rubricas acentuando um contraponto ao teatro nos moldes aristotélicos. Em seu teatro, 

o emprego da maquiagem, segundo as referências dos textos sugere que esta seja 

tratada como um elemento de estranhamento sendo assim, utilizadas para atender às 

necessidades cênicas dos seus espetáculos. 

Em seus textos, Brecht fornece também pistas quanto à nacionalidade, 

profissão, caráter, personalidade, entre outras características dos personagens, que 

permitem ao maquiador nortear a sua pesquisa para o trabalho de caracterização.   

Em seus escritos no “Pequeno organon para o teatro”, Brecht apresenta uma 

poética, orientando a compreensão do seu teatro, na qual explica a estética em que 

se baseia o efeito de distanciamento sobre um contexto didático, que possibilita ao 

expectador se confrontar com situações que espelhem a sua própria realidade, além 

da do personagem, despertando a sua consciência crítica. 

Nesse contexto, o papel do ator é o de quem expõe a história do seu 

personagem sem que ele se envolva emocionalmente com as ações e emoções e, 

muitas vezes, assumindo o papel de narrador da peça para assegurar a lucidez e a 

consciência da plateia. 
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Quanto ao estranhamento nos elementos visuais e sonoros, Brecht diz que 

ambos deverão estar adequados ao que pede o texto e a encenação, renunciando a 

autonomia individual: “A interpretação da fábula e a sua transmissão por intermédio 

de efeitos de distanciamento adequados deverão ser a tarefa capital do teatro” 

(BRECHT, 1978, p.131). 

Num panorama geral, Brecht trata da harmonia dos signos do espetáculo, 

defendendo o conceito de unidade para que o fenômeno teatral aconteça e a história 

seja bem contada. Ele diz: “A fábula é interpretada, produzida e apresentada pelo 

teatro como um todo, constituído pelos atores, cenógrafos, maquiadores, 

encarregados dos guarda-roupas, músicos e coreógrafos. Todos eles conjugam suas 

artes para um empreendimento comum, sem renunciar, no entanto a sua autonomia” 

(BRECHT, 1978, p.131). 

Brecht tinha admiração pela arte oriental, do qual utilizou referências em alguns 

de seus textos, como, em O círculo de giz caucasiano, no qual os figurinos e as 

maquiagens traziam as “cores fortemente representativas das culturas orientais: o 

dourado, o preto e o vermelho vivo” (VIANA, 2010, p.186) As maquiagens desta 

montagem são carregadas de referências ao teatro chinês, através de suas cores e 

traços. 

Em A alma boa de Setsuan, a aparição de três deuses numa pequena aldeia, 

em busca de abrigo numa noite fria, que são acolhidos por sua protagonista, a Chen 

Te, revela também a influência do oriente na obra deste autor. Nesta peça Brecht trata 

da bondade humana, discutindo a sua complexidade. Três deuses descem à terra em 

busca de um ser humano com uma boa alma. Para testar tal bondade, eles chegam 

numa pequena cidade da China, durante a noite, em busca de hospitalidade. Depois 

de tantas negativas, eles conseguem abrigo na casa de uma prostituta de nome Chen 

Tê, que é reconhecida como a alma que procuravam e a recompensam com muito 

dinheiro. 

Com a recompensa, a prostituta abandona o doloroso ofício e torna-se uma 

grande empresária da cidade, sem se dar conta que a riqueza se transformaria num 

martírio, pois todos os habitantes que antes a rejeitara, passou a tratá-la bem no intuito 

de arrancar-lhe dinheiro. Na tentativa de se livrar dessas pessoas, ela se disfarça de 

homem, num jogo ambivalente, para se fazer passar por outra pessoa, com 

personalidade oposta a sua. 
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Sendo a peça ambientada na China, portanto, carregada de elementos 

orientais, fornece dados para a pesquisa da maquiagem que sugere, conforme tais 

referências, preceder de uma pesquisa das etnias orientais, sendo que os três deuses 

sugerem uma maquiagem carregadas de cores, conforme as tradições e as 

manifestações artísticas dessa cultura. 

 

Figura 25: Foto da atriz Denise Fraga na peça A alma boa de Setsuan. 

   

Fonte: vejasp.abril.com.br 

Na montagem brasileira25 de 2010, dirigida por Marco Antônio Braz (1966), a 

proposta da caracterização foi concebida com os atores apresentando o rosto pintado 

de branco, como referência ao tom de pele claro dos orientais. A maquiagem de Chen 

Tê precisava ser útil também para a sua transformação em homem. 

Segundo as reflexões teóricas de Roubine acerca do rosto do ator, Brecht 

“tomava consciência das potencialidades de uma representação facial não 

psicológica, numa renúncia quase completa ao jogo da fisionomia e à psicologia de 

bolso”. (ROUBINE, 1985, p.66)”. O circo também foi uma de suas referências e em 

1922 (com 24 anos de idade), ele passou a admirar as obras de Karl Valentim (1882-

1948) e Charles Chaplin. 

 Um outro nome que se destaca no início do século XX é Artaud e seu teatro 

da crueldade propondo a relação do homem com o seu duplo, pensando o teatro como 

um espaço de fruição e possibilidades de refazer o ato da criação: “para se entender 

o que é o duplo, pode-se começar por dizer o que ele não é. Não se trata de uma 

                                                           
25 Montagem paulistana de 2010, com adaptação e direção de Marco Antônio Braz, cenografia: Marcio 
Medina, Figurinos: Veronica Julian, Maquiagem: Emi Sato, Iluminação: Wagner Freire. Elenco: Denise 
Fraga, Ary França, Claudia Melo, Joelson Medeiros e outros. 
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imagem, nem de um reflexo. (...) Entre o teatro e o seu duplo não se estabelece uma 

relação simplesmente metafórica e verbal, mas uma relação de identidade” (ARTAUD 

apud VIANA, 1999, p.) 

O corpo do ator era considerado um “templo” essencial para o teatro de Artaud, 

que deve ser expressivo através da respiração, com a utilização dos gestos e gritos, 

sem a separação entre o público e a plateia.  

A obra de Artaud sofre fortes influências de grandes pintores, como, Bosch, 

Grünewald, Picasso, André Masson, Lucas van Leyden e pela expressividade plástica 

do surrealismo, assim como das inovações da cenografia de Adolphe Appia, que 

serviram como referência em seu trabalho como diretor e figurinista, de seus 

espetáculos e de outros encenadores com os quais trabalhou.  

Artaud priorizava o uso de máscaras neutras e expressivas, com o objetivo de 

estabelecer uma linguagem entre o ator e o público. “as dez mil e uma expressões do 

rosto, congeladas em máscaras, podem ser discriminadas e catalogadas para 

participar direta e simbolicamente desta linguagem concreta do palco; e isto nada tem 

a ver com sua utilização psicológica particular” (ARTAUD, 1999, p 113.). A utilização 

de manequins com o propósito de reforçar a ideia do duplo é uma constante na obra 

deste encenador, de acordo com as anotações que este fazia sobre as suas 

encenações. 

Sobre a utilização das máscaras na estética de Artaud, as publicações apontam 

para a expressividade produzida pelos movimentos faciais do ator em seus 

espetáculos, como uma das formas que ele utilizava para causar incômodo no público, 

explorando o rosto do ator, como ilustram as imagens seguintes: 

 

Figuras 26,27 e 28: Fotos de Antonin Artaud. 

    

Fonte: http://www.jaapblonk.com/Pages/pourenfinir.html 
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O trabalho do polonês Jerzy Grotowski teve como base, para o que futuramente 

veio a ser chamado de teatro pobre, a cultura oriental, a prontidão corporal, gestos, 

mímica, atitudes e ritos inspirados na pantomima, como um organismo vivo que 

propõe um jogo com o público. 

 Na estética do teatro pobre, Grotowski propõe um teatro econômico, 

desprovido de qualquer elemento externo ao exercício do ator (cenários, figurinos, 

iluminação, etc.). A máscara em seus espetáculos eram uma criação orgânica, ou 

seja, criada pelos movimentos faciais do rosto do ator, norteando todos os seus 

movimentos corporais na composição do personagem, que posteriormente era levado 

para a cena. Sobre este fato, ele diz:  

 

No teatro pobre, ator deve compor uma máscara orgânica, através dos seus 
músculos faciais; depois a personagem usará a mesma expressão, através da 
peça inteira. Enquanto todo o corpo se move de acordo com as circunstancias, 
a máscara permanece estática, numa expressão de desespero, sofrimento e 
indiferença. (GROTOWSKI, 1971, p.53) 
 
 

Figura 29:  Imagem de exercícios no laboratório de Grotowsky para a construção da máscara facial. 

  

Fonte: www.aruaestima.com 

 

De acordo com os estudos sobre o teatro de Grotowsky, a maquiagem não 

era utilizada, por se tratar de um elemento que ele julgava desnecessário, como os 

demais elementos visuais, como já citado, porém, a ideia do rosto criar uma máscara 

orgânica a partir dos movimentos dos músculos, que comunica com o público, é 

pertinente ser citado nesta pesquisa, pela importância desta expressividade no 

http://www.aruaestima.com/
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trabalho do ator, em relação as possibilidades de ampliação das expressões faciais, 

quanto a utilização da maquiagem para acentuar os seus traços, quando das 

necessidades estéticas de determinadas encenações. Este pensamento apresenta 

significativa contribuição para o estudo do rosto no aprendizado da maquiagem teatral. 

No seu Teatro Sagrado26, O encenador inglês Peter Brook defende que o ator 

sem maquiagem e sem um figurino elaborados para um espetáculo é uma 

possibilidade a ser pensada, no intuito de mostrar o ator nu, ou seja, despido desses 

elementos visuais, para que sejam reveladas as emoções, como no teatro pobre de 

Grotowsky. Sobre o assunto Brook defende: 

 

Durante aproximadamente os últimos vinte anos, a tendência do teatro 
experimental tem sido a apresentação do ator indisfarçado, sem maquiagem, 
sem figurinos; isso se deu para deixar a natureza do ator aparecer – fato que 
é também possível observar em excelentes atores de cinema. O ator usa na 
superfície aquilo que possui lá no fundo de si mesmo, e permite que seus 
olhos ajam como um espelho sensível daquilo que acontece em seu íntimo. 
(BROOK, 1994, p. 297) 
 
 

Tal pensamento de Brook em relação a não utilização da maquiagem no teatro 

experimental, para revelar uma verdade interior é um contraponto ao pensamento de 

Bachelard, quando este trata da máscara, quanto à dissimulação do ator em cena. 

Porém, Brook se refere a não dissimulação ou mascaramento dos afetos do ator em 

cena, como destaca Bachelard: 

 

Você expulsa o natural, ele volta a galope. Você reprime a sinceridade da 
expressão, ela ressurge num ponto, num traço mal vigiado. Há necessidade 
de tanta energia para se adaptar a uma máscara, que essa energia falta em 
algum lugar. Então, o rosto mais artificiosamente composto se desarticula. A 
dissimulação perdeu a unidade essencial. (BACHELARD, 1994, p. 172) 

 

Diante das ideias de Grotowsky e Brook, é possível pensar paradoxalmente, 

no rosto nu para a cena, desprovido de maquiagem, como uma opção para um rosto 

cênico. Assim como a nudez em cena é considerada como figurino. Tal pensamento 

                                                           
26 A qualidade reside no detalhe. A presença do ator, aquilo que dá qualidade ao seu ato de escutar ou 
de olhar, é uma coisa misteriosa, mas não indecifrável. Não é algo que esteja inteiramente acima de 
suas capacidades conscientes e voluntárias. Ele pode descobrir essa presença num certo silêncio em 
seu íntimo. O que podemos denominar de “teatro sagrado”, o teatro no qual o invisível aparece, tem 
por base esse silêncio, a partir do qual podem surgir todos os tipos de gestos, conhecidos e 
desconhecidos. (BROOK, 1999, p. 63) 
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abre um precedente para pensar no suor do rosto como uma maquiagem transparente 

e ao mesmo tempo metálica, desprovida de pinturas ou máscaras, cujo efeito é o brilho 

da pele dos atores, sob as condições de luz natural ou artificial. 

Para Patrice Pavis, a maquiagem como signo teatral “veste tanto o corpo 

como a alma daquele que o usa” (PAVIS, 2005, p. 170). Portanto ela deve ser vista 

como elemento que quando concebida em harmonia com a encenação para a qual foi 

concebida, atentando às qualidades físicas, visuais e psicológicas da sua utilização 

na cena, por esta ser um dos signos carregado de informações visuais que fazem 

parte da concepção de um espetáculo. Segundo este autor, 

 

Ao interpretar uma maquiagem nos esforçamos não apenas para descrever a 
técnica e o traçado, mas também para compreender como ela modifica e até 
mesmo constitui o corpo humano e o imaginário ligado a isso. É preciso avaliar 
a função simbólica que ela preenche em dados momentos. [...] Por causa da 
distância, os traços expressivos devem ser aumentados de maneira a 
parecerem naturais.” (PAVIS, 2005, p. 171) 
 
 

Dessa maneira, a maquiagem torna-se um elemento visual fundamental para 

o trabalho de composição externa usada pelo ator para se ver no outro, no processo 

de dissimulação, como se a maquiagem mascara o rosto do ator, para surgir o da 

personagem. Quando o seu emprego traz códigos e informações que possibilitem uma 

identificação quanto ao texto encenado e dos personagens, assim como uma 

localização do gênero à qual esta é empregada, a partir do tratamento que lhe é dado 

quanto a sua estilização.  

Desde a máscara do antigo teatro grego, que era carregada de elementos, 

cujas funções primordiais eram ampliar as expressões visuais e vocais do ator, devido 

à distância entre o palco e a plateia, é possível identificar semelhanças entre esta e a 

maquiagem teatral. 

Essa afirmação é sustentada pelo fato de que algumas estéticas de teatro, 

desde o seu surgimento na Grécia, há mais de dois mil anos, utilizavam a máscara, 

um elemento cênico colocado no rosto dos atores, com as suas devidas funções. Na 

maquiagem, acontece o mesmo. A sua concepção para um espetáculo deve atender 

às necessidades estéticas da encenação, a partir das informações do texto a ser 

montado e o conceito da encenação.  

A maquiagem quando concebida segundo o ponto de vista do encenador e 

em consonância com toda a equipe de trabalho, pode contemplar além da sua função 



72 
 

de elemento visual da cena, na busca da caracterização dos personagens, assim 

como tornar-se um elemento determinante de um espetáculo. O mesmo pode 

acontecer também com os figurinos, adereços e acessórios, tendo como ponto de 

partida, o texto ou argumento a ser encenado paralelo ao conceito do espetáculo, 

como deve ser o emprego de todos os elementos visuais de caracterização.  

A professora, teórica e crítica teatral Silvia Fernandes (1953) descreve como 

teatralidade na cena atual o uso pragmático de certos conceitos cênicos, na 

caracterização externa da personagem e na relação da maquiagem com todos os 

elementos da encenação (texto, interpretação, iluminação, cenografia, figurino, etc.), 

pode contribuir na construção desta cena. Segundo Pavis, pode se conceituar 

teatralidade como algo mítico, excessivamente genérico e idealista (PAVIS,1999). 

O que pode ser chamado de teatralidade na cena atual, segundo Fernandes, 

pode ter muitos formatos, como um discurso linear de um narrador, por exemplo. A 

função da maquiagem de uma encenação com essa característica deve nortear o seu 

trabalho de acordo as ideias desse discurso, segundo o conceito da encenação em 

jogo além das suas funções, de acordo com o gênero dramático e da concepção do 

espetáculo, numa perspectiva das tendências da cena contemporânea.  

Segundo Luiz Paulo Vasconcelos, há uma relação fundamental entre a 

maquiagem e os demais signos da encenação quanto às indicações da dramaturgia 

na caracterização do personagem, como norteador para a criação visual do 

personagem, para dar suporte ao trabalho do ator. Ele diz: 

 

Primeiro, em DRAMATURGIA, significa a amplitude e consciência da dimensão 
humana que pode ter um PERSONAGEM. Nesse sentido, uma boa 
caracterização depende da habilidade do DRMATURGO de retratar com 
fidelidade histórica e propriedade emocional, social e intelectual, um ser 
humano fictício. A segunda acepção refere-se à caracterização através dos 
recursos de linguagem cênica, como a MAQUIAGEM, INDUMENTÁRIA, 
ADEREÇOS e, sobretudo, comportamento e atitudes, que conferem ao ATOR 
as características de idade, raça e tipo iguais às do personagem 
(VASCONCELOS, 1987, p.37)  

 

A maquiagem, como um dos elementos visuais dos procedimentos criativos 

na construção desta cena tem conquistado cada vez mais um espaço de valor na 

construção visual da cena, por estar fazendo parte da sua construção, não apenas 

como um filtro atenuante entre a iluminação e as expressões dos atores. Na cena 
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atual, a maquiagem é um elemento que atua mais próximo das ações e expressões 

dos atores e está se relacionando com mais propriedade no conjunto de signos. 

Silvia Fernandes cita também como exemplo de teatralidade, a Performance 

e a utilização de espaços não convencionais na representação e das operações de 

criação e recepção. Em algumas performances a maquiagem é um partícipe de 

grande valor e que de acordo com os materiais utilizados, podem provocar diversas 

reações no espectador com os seus efeitos. 

Mario Fernandes Bolognesi, que pesquisou sobre os palhaços, faz uma 

relação entre a maquiagem utilizada por esses artistas e os elementos da construção 

desse personagem na caracterização interna e externa do personagem-tipo, em 

relação a maquiagem, defende: 

 

Nesse jogo entre interioridade e tipificação, a máscara/maquiagem tem papel 
especial. Ela é ao mesmo tempo, expressão de uma individualidade, que dá os 
atributos subjetivos do palhaço, e também de um conteúdo reconhecido, no 
caso, o palhaço como tipo e personagens cômicos, com função específica. Se 
os traços físicos do rosto devem ser valorizados para realçar as características 
psíquicas da personagem, uma vez terminada a maquiagem aqueles traços 
despertam a personagem para adormecer a fisionomia do ator. (BOLOGNESI, 
2003, p. 176) 
 
 

De acordo com esta citação é pertinente dizer que Bolognesi recebe influência 

do método desenvolvido por Stanislavski, em relação à maquiagem na estética do 

teatro naturalista realista, quando a utiliza para realçar a composição externa da 

personagem, a partir da interiorização dos sentimentos, quanto a relação do ator com 

o seu uso na caracterização deste, que deve ser pensada em transpor para o seu 

rosto, sublinhando em seus traços naturais, o rosto da personagem. 

Se fizermos um paralelo entre o pensamento desses dois homens de teatro, 

percebemos que o caminho é o mesmo. As linhas de pesquisa sobre o trabalho do 

ator divergem, quanto aos objetivos e a forma, mas é certo que em um dado momento 

estas se encontram. Afinal, ambos tratam do trabalho do ator. 

Alguns diretores teatrais brasileiros citados por Fernandes ao apropriarem-se 

da teatralidade como proponentes de uma “ruptura” dos limites de encenação, como 

José Celso Martinez Correa (1937), Gerald Thomas (1954) e Antônio Araújo (1966), 

entre outros, utilizam a maquiagem como elemento de valor em seus espetáculos. 

Como espectador desses três diretores citados, pude observar que a utilização da 

maquiagem criava efeitos especiais em seus espetáculos, ganhando destaque por 
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estarem carregadas de elementos que ressaltam o conceito de seus trabalhos, quanto 

a forma e cores que criam efeitos tridimensionais, seguindo a natureza do rosto do 

ator.  

O Teatro Oficina27 capitaneado até hoje pelo diretor José Celso Martinez 

Correa, produz espetáculos emblemáticos e significativos do teatro brasileiro, desde 

o final da década de cinquenta do século XX, dentre estas, destacamos aqui, a 

montagem de O rei da vela28 (Figura 35), de 1967, com texto escrito por Oswald de 

Andrade (1890-1954), em que a agressividade proposta pelo impacto visual da cena 

ampliava aspectos do momento político brasileiro, com o advento da ditadura militar 

no Brasil, tornando-se um símbolo da contra cultura.  

Como ilustra a imagem seguinte, o tratamento visual dado a esta montagem, 

contribuiu para causar um forte impacto na cena teatral brasileira da época, em plena 

ditadura militar, que impôs uma censura a todas as manifestações artísticas no Brasil, 

atraindo o olhar do público e da crítica com muito sucesso, durante toda a temporada. 

 

Figura 30: Foto da peça O Rei da Vela, pelo Teatro Oficina em 1967. 

 

Fonte: acasdoator.com.br  

                                                           
27 Influente e importante Companhia de teatro brasileira, criada a partir de um movimento de um centro 
acadêmico no Largo do São Francisco, em São Paulo, sob o comando do diretor José Celso Martinez 
Correa. Hoje denominado Oficina Usina y Uzona, mantendo-se atuante com montagens provocativas 
e ousadas. “O Oficina soube abrir-se e incorporar, paulatinamente, as mais significativas 
transformações da cena ocidental, sempre em posição de vanguarda, vindo a alcançar um destaque 
absoluto com sua encenação de O Rei da Vela, em 1967, obra que catalisa o movimento tropicalista”. 
Fonte: enciclopédia. Itaucultural.org.br 
28 Escrito em 1933, mas teve a sua primeira encenação em 1967, pelo Teatro Oficina, com direção de 
José Celso Martinez Corrêa e direção de arte (cenografia, figurinos e maquiagem) de Hélio 
Eichbauer.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento392786/o-rei-da-vela
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Com relação a maquiagem desta montagem, a atriz Ítala Nandi (1942), 

integrante do grupo na época, que interpretou a personagem “Heloísa de Lesbos” 

(figura nº 31), em sua biografia, revela a sua paixão e entrega para o espetáculo, 

falando do processo da criação, descreve como esta contribuiu para dar vida à sua 

personagem: 

 

Heloísa tinha uma máscara branca, azul e rosa; era misteriosa e fria. Seu 
rosto adquiriu vida e não era mais o meu. Ela tornara-se uma entidade com 
vida própria. [...]Todos usávamos uma maquiagem maravilhosa, trazida da 
Tchecoslováquia por Hélio Eichbauer, Zé Celso Martinez e Renato Borghi, 
com cores brilhantes e firmes que não feriam a nossa pele. Essas nossas 
máscaras influenciaram a maquiagem usadas pelos Dzi Croquetes e pelos 
bailarinos da primeira abertura do “Fantástico”, da Rede Globo (NANDI, 1989, 
p.86) 
 

Este depoimento afirma a importância da relação entre o ator e o maquiador 

na concepção da maquiagem do teatro. Quando é possível esta troca, o trabalho à 

quatro mãos resulta em um trabalho com uma relação muito mais íntima, produzindo 

maquiagens que se apropriam da concepção do ator para o personagem, pensada 

também no contexto da encenação, reproduzindo assim, o pensamento de 

Stanislavski, em relação a caracterização externa de um personagem.  

 

Figura 31: Imagens da atriz Ítala Nandi em um filme da mesma época de O rei da vela. 

 

Fonte: mulheresdocinemabrasileiro.com  

 

 

As imagens seguintes mostram a caracterização da mesma personagem com 

a atriz Dina Sfat (1939-1989) que a substituiu durante a temporadas da peça em 1968. 

Na qual podemos observar outros detalhes desta maquiagem: 
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Figura 32: Fotos da atriz Dina Sfat que substituiu Ítala Nandi em O rei da vela. 

  

Fonte: ciapauliceiadesvairada.blogspot.com  

 

O polêmico encenador Gerald Thomas (1954), propõe em suas montagens 

um processo de desconstrução, na qual desconsidera a lógica realista, e reduz a figura 

do ator a objetos cênicos, lançando mão das culturas de mídia, como um elemento 

indispensável em seus trabalhos, em busca de uma obra de arte do acaso total, 

lançando no Brasil uma modalidade de teatro fragmentado e contexto midiático, 

gerando muitas discussões sobre a sua obra. Tem como algumas de suas referências 

Samuel Beckett e Heiner Muller, com os quais trabalhou quando viveu fora do Brasil, 

onde iniciou a sua carreira no circuito Off-Broadway. 

O tratamento da imagem na obra de Thomas tem referências no grotesco, na 

paródia e na multiplicidade estilística, dentre outras. Na montagem Império das meias 

verdades, de 1994, com texto de sua autoria, escrito com referências bíblicas, 

literárias e teatrais, como pretexto para desconstruir e criticar o caráter da 

representação teatral como uma ação vazia.  

A poética visual desta montagem produzia efeitos teatrais de beleza plástica 

indiscutível, pela cenografia, iluminação, figurinos e maquiagem. Em uma das cenas 

a cabeça de uma das personagens é servida em uma ceia, fazendo uma alusão crítica 

à Santa Ceia, podendo-se observar pela imagem seguinte que o rosto da atriz está 

pintado de branco, os olhos e as sobrancelhas com traços pretos e o vermelho está 

presente na boca, ponta do nariz, bochechas e canto dos olhos. Esta maquiagem 

remete à pintura de rosto dos palhaços. Esta referência pode ser vista em outras 
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montagens do mesmo diretor, evidenciando, ao que parece, tem apreciação por esta 

estética. 

 

Figura 33: Foto da atriz Fernanda Torres em Império das meia verdades de Gerald Thomas. 

 

Fonte: digestivocultural.com 

 

O Teatro da vertigem, desenvolve, desde o ano de 1992, uma dramaturgia 

com temas ligados a ética e a religiosidade, explorando espaços não convencionais 

para as suas encenações, relacionando-os com os textos encenados, fazendo uso 

exaustivo dos limites físicos dos atores, aproximando o espectador da cena, 

colocando-o frente aos riscos oferecidos pelas propostas de encenação. Em algumas 

destas montagens a maquiagem era utilizada com destaque, causando maior impacto 

no espectador, devido a aproximação da cena e do público.  

Na montagem de O livro de Jó, de Luís Alberto de Abreu (1952), dirigida por 

Antônio Araújo (1966),  em 1995, por exemplo, concepção encenada em um hospital 

abandonado na cidade de São Paulo, cuja atmosfera remetia aos autos medievais, 

havia um momento em que a maquiagem ocupava todo o corpo do ator causando 

incomodo no espectador, pela proximidade da cena com o público, por esta ser 

concebida em todo o corpo do protagonista, que em certo momento da peça, ficava 

banhado em sangue artificial e uma substância amarela gosmenta que que parecia 

pustilar do corpo do personagem, como mostra a imagem seguinte:  
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Figura 34: Foto de cena da montagem O livro de Jó, em 1995. 

  

Fonte: teatrodavertigem.com 

 

Já o encenador Gabriel Villela (1958) alia o seu trabalho ao da visualidade29 

da cena. Geralmente é ele quem concebe os figurinos e as maquiagens de seus 

espetáculos, ainda que delegue tais funções a outros profissionais. Ele traz para a 

cena as imagens de sua infância em Minas Gerais, com referências ao barroco 

mineiro, à religiosidade e aos folguedos populares, com apelos ao imaginário 

brasileiro. 

O seu primeiro contato com a maquiagem aconteceu quando estudava 

direção teatral na Escola de Comunicação e Artes da USP. Segundo Villela, o 

conhecimento das técnicas de maquiagem e do estudo da anatomia facial foi 

agregado às suas memórias pessoais, que futuramente norteou a utilização da 

maquiagem nas suas encenações. 

                                                           
29 Qualidade visual que “incorpora aspectos estéticos e poéticos” (TUDELLA, 2014) nos elementos 
visuais da cena, a partir das indicações do texto dramático, no qual os artistas (cenógrafo, iluminador, 
figurinista e maquiador) devem ancorar o seu trabalho, compreendendo a abordagem do autor em 
consonância com o conceito do encenador. 
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Na maquiagem Villela lança mão com frequência da cor branca obtida com Pan 

Cake, cujo resultado aproxima-se da máscara. Esta opção estética, segundo o próprio 

Villela, é utilizada em seus espetáculos para pensar em uma segunda pele para o ator 

em cena, como “uma possibilidade de criar um outro rosto para o personagem, com 

referência à máscara teatral e às maquiagens do teatro oriental, assim como a tinta 

produzida pelos escravos no Brasil colonial, que extraía da terra, para pintar os 

sobrados em Minas Gerais.” (Depoimento de Gabriel Villela ao pesquisador em abril 

de 2015) 

Na montagem de Romeu e Julieta em 1992, de Shakespeare, com o Grupo 

Galpão30, devido a total falta de recursos, a maquiagem foi extraída do mesmo 

material que era utilizado nas pinturas das paredes, como o cal, por exemplo. 

Posteriormente este recurso, foi substituído pelo pan-cake. 

Na montagem da peça Os gigantes da montanha, de 2014, texto inacabado 

de Luiggi Pirandello (1867-1936) que trata da metalinguagem no teatro, pela 

valorização do teatro por quem o faz, também com o Grupo Galpão, a maquiagem faz 

referência as máscaras do teatro Nô, às obras do mineiro Aleijadinho e ao circo.  

Villela substitui o tom sombrio desse texto de Pirandello, por uma encenação 

colorida, carregada de imagens oníricas impressas na exuberância dos elementos 

visuais (Cenografia, figurinos, maquiagens, adereços, etc.), para ressaltar os aspectos 

do texto, como mostra a figura nº 35, em uma foto de cena da peça: 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Grupo de teatro com sede em Belo Horizonte, Minas gerais, que se constitui como um grupo de 

atores que realiza o teatro de pesquisa. Durante sua trajetória sempre convidou diferentes diretores 
para as montagens. A linguagem de trabalho da trupe é resultado de uma série de encontros com 
Fernando Linares, Paulinho Polika, Eid Ribeiro, Gabriel Villela, Cacá Carvalho, Paulo José, Ulisses 
Cruz, Paulo de Moraes, Yara de Novaes, Jurij Alschitz e tantos outros. Os encontros com grupos e 
movimentos teatrais espalhados pelos quatro cantos do país também foram fundamentais para a 
formação do jeito de ser do Galpão. Desde a sua formação, a companhia sempre buscou as raízes do 
teatro popular e de rua. Hoje é um dos grupos que mais circula pelo país conseguindo chegar a todas 
as regiões do Brasil, além de ter se apresentado em diversos países da Europa, EUA, Canadá e 
América Latina. (www.grupogalpao.com.br) 
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Figura 35: Foto da peça Os gigantes da Montanha, com o Grupo Galpão, em 2014. 

 

Fonte: grupogalpao.com.br 

 

O norte americano Robert Wilson (1941) é um diretor que trabalha com a 

perfeição das imagens em sua estética, com precisão dos gestos e impecável cuidado 

com o som e a iluminação de seus espetáculos, rompendo com a narrativa tradicional, 

valorizando a plasticidade, explorando-a amplamente dando-lhe um valor de 

importância em suas encenações. A cenografia, os figurinos e as maquiagens são 

cuidadosamente bem concebidas e executadas em consonância com a iluminação 

explorada aos extremos, criando imagens de estupenda plasticidade. O próprio diretor 

explica: 

 

No teatro não há nenhuma separação entre as várias expressões artísticas. 
Tudo é parte de um todo. Meu uso da luz, meu trabalho com os atores, o 
cenário, os figurinos, a maquiagem, são elementos da concepção de uma 
expressão artística visual. Do mesmo modo, também a música é parte do todo. 
Para mim, no teatro, o que é visual e o que é sonoro são aspectos inseparáveis, 
que devem reforçar um ao outro, fazer com que cada um seja percebido com 
mais força. O todo é mais do que a soma das suas partes. (WILSON, 2013, p. 
12) 

 
 

 Na encenação de A dama do mar (figura 36), uma adaptação de Susan 

Sontag (1933-2004) para o drama de Henrik Ibsen (1828-1906), encenada em São 
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Paulo em 2013, com elenco formado por atores brasileiros, os elementos visuais 

evidenciavam a estética de Wilson. A maquiagem foi concebida com o rosto dos atores 

pintados de branco com detalhes em cores nos traços dos olhos, nariz, boca e 

bochechas. Os homens tiveram seus cabelos e barbas pintados com cores fortes.  

 

Figura 36: Elenco da peça A dama do mar, de Robert Wilson: Albeniz Amaral, Bete Coelho, Luiz Damasceno, Ligia Cortez, 

Ondina Castilho e Helio Cícero. 

 

Fonte: emersonmurad.blogspot.com 

 

Outro gênero teatral que explora em larga escala o uso da maquiagem é o 

teatro musical, cujas grandes montagens da Broadway têm sido produzidas numa 

escala significativa atualmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, nas quais, 

percebe-se a importância fundamental deste signo teatral, na caracterização dos 

personagens, destacando-se também as montagens biográficas sobre a obra de 

artistas brasileiros.  

Segundo o jornalista Nelson de Sá, do Jornal folha de São Paulo, este advento 

prima por uma preocupação maior com a maquiagem e os penteados, utilizando o 
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termo visagismo31 em comparação com outras montagens teatrais. Os maquiadores 

sinalizam que o surgimento de novos cosméticos neste segmento permitem uma 

trabalho mais apurado nas maquiagens desses musicais. 

Um bom exemplo disso é a atriz Laila Garin (1978) que entre os anos de 2013 

e 2014 protagonizou o espetáculo Elis, a musical 32, um espetáculo sobre a vida e a 

obra da cantora Elis Regina (1945-1982), no qual, o trabalho do maquiador foi 

fundamental para o resultado de caracterização, em que era preciso mais de uma hora 

para a sua execução, contando com a ajuda de dois assistentes, partindo da criação 

do visagista Beto Carramanhos, que pesquisou vídeos e fotos da cantora para realizar 

o seu trabalho.  

Para a execução da maquiagem a atriz diz que é preciso trabalhar a máscara 

do rosto, fechando os olhos e abrindo o sorriso que era característico da Elis, para 

facilitar o trabalho de visagismo, sem nunca dissociar a máscara de uma intenção ou 

estado d’alma para que não se tornasse algo mecânico e vazio. 

Ela relata sobre a caracterização desse personagem:  

 

Eu não pareço em nada com a Elis. Precisei diminuir o volume dos cabelos, 
com toucas, para usar as perucas que mostram as diversas fases da cantora 
e são alternadas durante as apresentações. A peruca curta dá mais trabalho, 
é preciso a ajuda dos assistentes. Na maquiagem, utilizo base no tom da 
minha pele, cílios postiços, etc. as minhas sobrancelhas foram cobertas e 
substituídas por um risco acima das minhas. Precisei usar lentes de contato, 
porque meus olhos são azuis e os dela, eram castanhos. Sem falar que os 
meus olhos são grandes e no teatro sempre fazemos maquiagens para 
aumentar o tamanho dos olhos, por causa do tamanho do palco, para 
expandir a expressão, e em Elis, a gente faz para diminuir e disfarçar o meu 
globo ocular. (Depoimento da atriz Laila Garin em Janeiro de 2015, ao 
pesquisador) 
 

Quanto ao resultado, Garin diz ser muito satisfatório para ela assim como o 

diretor da peça, assim como para a identificação do público, especialmente por se 

tratar de uma artista muito conhecida, destacando o papel imprescindível da 

maquiagem: 

                                                           
31 Termo utilizado atualmente para designar a função do cabelereiro e maquiador de teatro. Visagismo 
é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo 
com suas características físicas e os princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando a 
maquilagem, o corte, a coloração e o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos. (Fonte: 
www.visagismo.com.br 

32 Texto de Nelson Mota e Patrícia Andrade, direção de Dênis Carvalho, direção musical: Delia Fischer, 
cenografia: Marcos Flaksman, Figurinos: Marília Carneiro, Visagismo (Maquiagem e cabelos): Beto 
Carramanhos, Iluminação: Maneco Quinderé. 
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Eu não me vejo com a maquiagem, mas acredito que o público “embarca na 
viagem”, mas me ajuda a compor as sensações tácteis da personagem, como 
sinto o cabelo na minha pele quando pego nele. Como o sorriso dela em 
minha cara. O mesmo digo dos figurinos que eu posso ver em mim. São 
sensações internas. A ideia é que com a maquiagem eu aproxime a imagem 
dela da minha, e que eu projeto para os outros. Mas ainda é muito diferente 
de Elis, então o que importa é a sensação interna. Claro que pro espectador 
importa muito a maquiagem, mas acho que é esta sensação que me ajuda a 
acreditar e ao público também. A maquiagem é muito importante nessa 
transformação. (Depoimento da atriz Laila Garin em Janeiro de 2015, ao 
pesquisador) 

 

Nas imagens das figuras 37, 38 e 39 é possível observar o processo de 

transformação da atriz na personagem, com os truques usados na maquiagem para 

afilar o nariz, contorno dos olhos, desenho das sobrancelhas e lábios, e por último, 

uma comparação entre a cantora e a maquiagem sob efeitos da iluminação do 

espetáculo. 

 

Figura 37,38 e 39: Fotos da atriz Laila Garin sem maquiagem, durante a caracterização e após a conclusão, 

comparando-a com uma foto da cantora Elis Regina. 

  

 

Fonte:  ego.globo.com 
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Concluímos que é na prospecção da realidade e na maior aproximação possível 

com os fatos/expressões propostos pela trama e pela personagem, que a maquiagem 

firma-se como elemento prioritário dentro da engrenagem cênica, passível de estudo 

e detalhamento, de forma dirigida e conceitual, ligada diretamente ao trabalho do ator, 

que veste a maquiagem em sua pele e percebe as sensações que esta podem 

provocar em sua investigação no processo de construção da personagem.  

Lembremos que o trabalho da maquiagem no teatro depende e muito do 

tratamento dado à iluminação concebida para o espetáculo. É o olhar do iluminador 

que vai proporcionar a partir do trabalho de luzes e sombras, a ampliação dos 

contornos e das cores e luzes que agregaram valor maior ao trabalho do maquiador, 

para a obtenção dos resultados exigidos pela estética do espetáculo. 

Portanto é importante pensar na maquiagem teatral como um signo visual 

relacionado diretamente ao trabalho do ator. Porém, a maquiagem deve ser concebida 

para o espetáculo, é preciso filtrar no meio desse percurso, de que forma ela vai atingir 

positivamente o exercício deste que vai vestir esta maquiagem, para viver um 

personagem. 

 

1.2 Corpo e rosto do ator: seu eterno laboratório vivo 

 

 Nessa arte feita pela soma de detalhes e minúcias, o ator se torna um corpo 

amorfo onde se moldam características mutáveis, de acordo com o personagem que 

representa, encontrando na maquiagem um elemento importante de composição 

externa, que contribui para que este se veja como o outro, afinal, é no seu rosto que 

se concentra a maior atenção, pela quantidade de detalhes, devido ao olhar e as 

demais expressões faciais. 

Observe-se também que a maquiagem no teatro possibilita atender as 

exigências de uma encenação quanto a história, retratando costumes e hábitos visuais 

de outras épocas. Situar a idade de um personagem, caso seja necessária, com a 

técnica do envelhecimento, com o uso de próteses e pelos artificiais que são muito 

próximos ao cabelo humano. Reproduzir etnias, caso haja essa necessidade. Revelar 

ou camuflar determinadas características dos personagens. Colabora para situar um 

status social e ou a mudança deste. Tudo isso através do emprego das técnicas 
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desenvolvidas pelos maquiadores contando com a produção da indústria cosmética 

que ganhou avanços consideráveis, nos últimos anos. 

São muitas as possibilidades da maquiagem no teatro, mas a principal função 

desta é a de caracterizar o personagem no rosto e em outras partes do corpo 

expostas, através das diversas técnicas desenvolvidas pelos profissionais que atuam 

nessa área, e se debruçam em pesquisas para aprimorar o seu trabalho. A ideia é 

esconder o rosto do ator e construir o do personagem, com o cuidado em não deixar 

transparecer que este seja apenas um artifício cênico, mas de composição de uma 

máscara e através desta, pode-se ver o personagem. 

Na tentativa de expor um painel sobre o percurso da maquiagem na história, 

percebo que os recortes apresentados aqui, decorre de um processo metodológico na 

sua concepção e aplicação. Desde os rituais das máscaras no teatro grego até a 

maquiagem nos dias de hoje, é possível perceber a importância da maquiagem no 

teatro e como a sua criação e execução devem ser associadas ao processo de 

concepção do espetáculo. 

Não se trata de um rosto que precisa ser coberto por cosméticos devido aos 

efeitos da iluminação e da distância entre o palco e a plateia. A maquiagem tem 

funções determinantes na encenação e na caracterização do personagem, quanto a 

visualidade, coerente com a composição do ator, para que a sua contribuição tenha 

pertinência e utilidade nos espetáculos. 

Este percurso histórico que pontuou alguns momentos significativos de grande 

importância para a arte teatral, contribui para reforçar o estudo da História do teatro, 

com um viés da maquiagem teatral, cujo ensino é o objeto desta pesquisa. 

No capítulo seguinte, será apresentado um breve diagnóstico do ensino da 

Maquiagem Teatral no Brasil, sendo utilizado como referência um curso de teatro de 

uma universidade pública nas cinco regiões do país. 
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Capítulo 2  

 

Um estudo parcial do ensino da maquiagem teatral na Licenciatura em teatro no 

Brasil. 

 

O ensino da Maquiagem Teatral nas Licenciaturas em Teatro é oferecido nas 

matrizes curriculares obrigatórias da maioria dos cursos universitários de Artes 

Cênicas no Brasil. Porém, não há uma relação de interdisciplinaridade com outras 

disciplinas ligadas ao estudo da metodologia de Teatro e dos estágios. Neste capítulo, 

pretendo fazer uma análise deste ensino em uma universidade pública por região do 

Brasil, abordando o currículo das grades de disciplinas e entrevistando os professores. 

Esta análise recai sobre questões educacionais, estruturais e de formação dos 

professores, visando investigar o formato que é oferecido nas grades curriculares a 

partir de suas cargas horárias, ementas, planos de aula e dos resultados obtidos com 

o ensino e com prática do aluno. Este levantamento pretende oferecer um panorama 

do ensino da Maquiagem Teatral enquanto disciplina e quais as suas contribuições 

para formação do professor de Teatro. 

 

2.1 Os currículos  

 

Há uma discussão sobre o formato dos currículos dos cursos de Licenciatura 

em Teatro nas universidades brasileiras. Muitos congressos e encontros promovidos 

para fomentar essas discussões, além de diversas publicações sobre o assunto, 

trazem importantes contribuições para o aperfeiçoamento do ensino de Teatro na 

formação de professores – sem perder o foco das exigências feitas pelo Ministério da 

Educação. Essas contribuições são fundamentais, contém críticas e sugestões que 

possibilitam as reformulações necessárias para reflexões e contribuem para o 

aprimoramento do ensino de Teatro e formação de professores.  

Muitos dos cursos de Licenciatura em Artes Cênicas são oriundos dos antigos 

cursos de Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. Eles tinham como 

meta formar professores que atuassem na educação básica. Os processos de ensino-

aprendizado não visavam à preparação de professores de Teatro que atuassem 

também na formação de atores, diretores, cenógrafos entre outros.  
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A mudança de paradigma no formato dos cursos de Licenciatura em Teatro e 

Licenciatura em Artes Cênicas aconteceu com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDBEN (Lei 9.394/96), que suprimiu a disciplina Educação 

Artística e a substituiu pelo ensino de Arte, tornando-se componente curricular 

obrigatório nos componentes curriculares da educação básica. 

Um dos pontos altos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

é o reconhecimento da importância dos valores na educação escolar.  Para isso, 

assinala que a finalidade primordial da educação é a formação da cidadania, além de 

incorporar na educação básica princípios e valores fundamentais que permitem 

repensar o currículo escolar.  

Com a promulgação da nova LDB, em paralelo aos atuais Parâmetros 

Curriculares Nacionais, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da importância do 

ensino e da aprendizagem dos valores na educação escolar para todas as instituições 

de ensino; além disso, o Conselho Nacional de Educação (CNE), ao estabelecer as 

diretrizes curriculares para a educação básica, deu um caráter normativo à inserção e 

integralização dos conteúdos da educação de valores nos currículos escolares. 

Partindo desse pressuposto, o formato do ensino nas Licenciaturas em Artes 

Cênicas ou em Teatro passa por reformulações para se adequar a esses novos 

paradigmas, atuando de modo positivo na formação desses professores, que 

precisam estar preparados para o mercado de trabalho. 

Na reformulação dos currículos dessas Licenciaturas, se faz necessário pensar 

um formato que atenda às demandas da proposta da nova LDB e que possibilite que 

a formação de professores seja pensada em valores que permitam a liberdade no 

ensino, aprendizado e pesquisa, e incentivem o pensamento em arte com vistas à 

interdisciplinaridade33 nos novos currículos no sentido de promover o diálogo entre as 

disciplinas, com o objetivo de tornar a licenciatura em teatro num espaço aberto à 

integração dos seus conteúdos. 

Na qualidade de professor dessa disciplina há mais de vinte anos em cursos 

universitários, oficinas e cursos livres de teatro, e também como aluno em duas 

graduações em teatro, sinto falta de uma relação da Maquiagem Teatral com outras 

disciplinas do currículo. Desde o ano de 2009, atuo como professor do curso de 

Licenciatura em Teatro do Núcleo de Teatro da Universidade Federal de Sergipe, 

                                                           
33 É um diálogo que ocorre entre duas ou mais disciplinas com o objetivo de propor integração, diálogos 
e contrapontos entre estas, na construção do conhecimento.  
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ministrando as disciplinas Maquiagem Teatral, Indumentária no Teatro, Máscaras para 

o Teatro, Cenografia e Iluminação teatral. Busco incentivar nos alunos o aprendizado 

dessas disciplinas, em especial da Maquiagem, objeto de estudo desta pesquisa, e a 

sua prática nas disciplinas de montagem didática e de estágio obrigatório, em 

apresentações públicas no final dos semestres. 

Quando um professor ministra as aulas da disciplina Teatro, no ensino 

fundamental e médio, é preciso dar conta de todas as tarefas inerentes ao seu ofício. 

Tento provocar no aluno, através do ensino das técnicas da maquiagem, 

questionamentos como: de que forma, com que recursos, em que momento você 

utilizará o aprendizado adquirido na academia, como instrumento de trabalho que irá 

depor ao seu favor? 

Partindo desse questionamento, utilizo a reflexão do Prof. Dr. Arão Paranaguá 

de Santana que diz “No Brasil, os conhecimentos inerentes à linguagem cênica 

geralmente são investigados e ministrados na unidade acadêmica de Teatro ou Artes, 

restando definir o locus das disciplinas que integram os dois campos” (SANTANA, 

2000 p. 203). Essa afirmação me leva a acreditar que o exercício das disciplinas das 

práticas visuais deve ser ministrado em diálogo com as demais disciplinas dos 

currículos dos cursos. 

Sabemos que fatores como tempo, carga horária e horários diferenciados das 

disciplinas dos cursos de graduação, entre outros, contribuem para a falta da 

interdisciplinaridade, mas são fundamentais na construção do conhecimento do 

licenciando. 

Para a referida investigação, entrevistei professores das universidades do 

Paraná (Faculdade de Artes do Paraná), São Paulo (Universidade de São Paulo), Rio 

de Janeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Bahia (Universidade 

Federal da Bahia), Brasília (Universidade Nacional de Brasília) e Pará (Universidade 

Federal do Pará), além de analisar os currículos dos cursos de Licenciatura em Teatro 

dessas universidades. Na região sudeste, entrevistei os professores de uma 

universidade federal do Rio de Janeiro e uma estadual de São Paulo porque a 

disciplina Maquiagem Teatral foi retirada do currículo da Escola de Comunicação e 

Arte/USP na última reformulação, mas a entrevista já havia sido realizada e seria um 

desperdício descarta-la desta pesquisa. Os dados fornecidos pelo professor 

entrevistado foram fundamentais para esta pesquisa, pela importância desta 

instituição no ensino de teatro. 
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A prática da Maquiagem Teatral em aulas de Teatro no ensino fundamental e 

médio visa despertar no aluno as possibilidades de explorar as expressões do rosto 

através dos traços e tinturas com cosméticos e outros materiais. Os alunos podem ser 

estimulados a pesquisar, explorar o seu potencial conforme o interesse despertado. 

Essa prática fomenta a possibilidade de futuros interessados no assunto e atua como 

um exercício de teatro no aprendizado de outras disciplinas dos currículos: História, 

Ciências, Filosofia, Artes Plásticas, etc, como veremos no terceiro capítulo desta 

pesquisa. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino de Artes, 

 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de 
apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 19). 

 

 

Partindo desse pressuposto, deve-se pensar na inserção do ensino da 

maquiagem nas aulas de teatro no ensino básico como uma possibilidade de estimular 

no aluno potencialidades artísticas que o levem além de uma simples pintura no rosto 

ou em outras partes do corpo.  

Um exemplo com resultados positivos aconteceu na Escola Municipal Ruy 

Barbosa, da cidade do Rio de Janeiro, em que a professora de teatro Maria Teresa 

Cândido Dias promoveu uma aula de maquiagem no 9º ano do ensino fundamental, 

na qual os alunos criaram uma maquiagem a partir de temas de livre escolha. O 

primeiro passo foi responder a um questionário com perguntas como a idade do 

personagem, a época em que se passa a história, a classe social, gênero, raça e o 

estado físico deste. O segundo passo foi esboçar num mapa facial a maquiagem e 

depois executá-la no rosto. A professora aponta a atividade como positiva e pontua 

como benefícios a aproximação do alunos, o conhecimento do rosto, o estímulo à 

imaginação, o estímulo a observação e a interdisciplinaridade, por utilizar informações 

de história, artes plásticas e ciência. Como negativo ela aponta a falta de recursos 

materiais e a sujeira causada pela atividade. 

 Com isso, levanto como hipótese, por exemplo, o estímulo da criação de uma 

peça de teatro, a partir da maquiagem criada pelo aluno, utilizando temas ligados à 
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realidade do mesmo, os movimentos políticos e sociais da sua comunidade – trata-se 

da reflexão sobre o seu papel na sociedade e da percepção de como o teatro pode 

ser inserido positivamente dentro de seu contexto. 

Dessa forma, os parâmetros curriculares nacionais mostram que propostas 

como estas, contribuem na formação do indivíduo quando o contexto estético e 

educacional coadunam para um resultado satisfatório no ensino do Teatro, 

 

As propostas educacionais devem compreender a atividade teatral como uma 
combinação de atividade para o desenvolvimento global do indivíduo, um 
processo de socialização consciente e crítico, um exercício de convivência 
democrática, uma atividade artística com preocupações de organização 
estética e uma experiência que faz parte das culturas humanas (PCN, 1977, 
pg. 57). 

 

Para uma análise justa dos currículos das universidades selecionadas para 

este trabalho, se fez necessário um estudo de fatores como o social, o político, 

duração e programa do curso, além das peculiaridades de cada região, como os 

aspectos culturais e a formação do professor. Segundo Santana, 

 

Analisar currículos concretos significa estuda-los no bojo do contexto em que 
se situam, o que requer a compreensão de suas práticas e resultados. Nessa 
perspectiva, buscar explicações acerca da mudança que está sendo 
processada no panorama do ensino superior de arte brasileiro, significa 
entender os fenômenos históricos-sociais que se corporificam nos currículos e 
programas dos cursos, revelando valores culturais e concepções políticas, bem 
como teorias e práticas referentes a esse campo de conhecimento (SANTANA, 
2000, p. 134). 

 

Para que esta pesquisa apresente um panorama, ainda que parcial, do formato 

do ensino da Maquiagem Teatral, a elaboração do questionário encaminhado para os 

professores dos cursos de Teatro das universidades escolhidas foi feita com cuidado 

para os itens que seriam investigados, tais como: formação do professor, carga 

horária, conteúdo programático, costumes e tradições de cada região, 

interdisciplinaridade e avaliação; além de considerar o projeto pedagógico do curso e 

a ementa da disciplina, objetivando uma educação que dê conta dos conteúdos 

estéticos e acadêmicos, com resultados práticos que ofereçam aos licenciados mais 

um instrumento pedagógico para a sua prática profissional. Para a professora Urânia 

Maia Oliveira, 
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A crescente oferta de professores de Teatro provenientes dos cursos de 
Licenciatura em Teatro nos motiva a refletir a necessidade do educador como 
elemento indispensável para ofertar ao educando uma formação que valorize 
as artes e o Teatro. Entretanto, surge a necessidade de se estabelecer uma 
metodologia que faça com que este professor se aproxime da realidade 
vivenciada por seus alunos, a partir das experiências cotidianas desses 
indivíduos (OLIVEIRA, 2007, p. 11). 

 

Para o estudo do ensino da Maquiagem Teatral, acredito ser importante a 

precisão desses dados para assegurar à pesquisa um resultado satisfatório partindo 

do pressuposto de que o levantamento desses dados é fundamental para que seu 

resultado final forneça contribuições ao ensino e à aprendizagem desta disciplina e, 

ao mesmo tempo, coloque-a no patamar de igualdade de importância das demais 

disciplinas do currículo dos cursos de Licenciatura em Teatro, nas quais em muitos 

casos é tratada com pouca atenção, com carga horária muito reduzida e, em alguns 

casos, retirada do currículo.  

Para tanto, a abordagem junto aos colegas, professores desta disciplina, foi 

cuidadosa, no sentido de absorver o máximo de informações possíveis, com precisão 

das perguntas para obter o maior número de dados possível, levando em conta as 

condições de tempo e interesse de que estes professores dispõem para a realização 

de suas atividades docentes nesta disciplina. 

Um aspecto que considero de fundamental importância na abordagem com 

outros professores é o cuidado que se deve ter na elaboração dos questionários, para 

não esbarrar em equívocos como colocar-se num patamar acima dos colegas, por 

exemplo, o que pode gerar um desconforto na relação, ainda que virtual, via internet, 

dada a impossibilidade de uma licença do pesquisador pelo seu departamento para 

oportunizar o desenvolvimento dos seus conhecimentos de maquiagem em 

patamares mais elevados ou, de forma mais aprofundada. 

 

2.2 Os questionários aplicados nesta pesquisa 

 

Como já foi dito anteriormente, a estrutura escolhida para o questionário foi 

perguntas abertas, simples e diretas para que a obtenção dos dados fosse clara e 

objetiva. Para atender às necessidades da investigação, essa estrutura implicou 

questões que abordam os aspectos metodológicos e acadêmicos – uma análise 

particular do método de ensino de cada professor e um panorama geral do ensino da 
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Maquiagem Teatral. De acordo com o professor Anivaldo Tadeu Chagas, da PUC de 

Campinas, citando Parasuraman, 

 

Um questionário é tão somente um conjunto de questões feitas para gerar os dados 
necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor afirme que 
nem todos os projetos de pesquisa utilizam esta forma de instrumento de coleta de 
dados, o questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas 
ciências sociais. Parasuraman afirma que para construir questionários não é uma tarefa 
fácil e que aplicar tempo e esforço adequados para a construção do questionário é uma 
necessidade, um fator de diferenciação favorável. Não existe uma metodologia padrão 
para o projeto de questionários, porém existem recomendações de diversos autores 
com relação a essa importante tarefa no processado pesquisa científica 
(PARASURAMAN, apud CHAGAS 2013, p. 01). 

 

A forma de abordagem escolhida na elaboração dos questionários foi a 

qualitativa, com o objetivo de investigar os procedimentos que os professores utilizam 

em sua metodologia de ensino da Maquiagem Teatral. Pensando no estímulo que este 

questionário pudesse promover no professor pesquisado, e que este o respondesse 

satisfatoriamente, portanto, foi tomada como base para a formulação das perguntas a 

minha própria práxis educacional. Neste sentido, as respostas dos questionários, em 

sua maioria, atingiram os objetivos esperados. Para Chagas, 

 

Construir um bom questionário depende não só do conhecimento de técnicas, mas, 
principalmente da experiência do pesquisador. Contudo, seguir um método de 
elaboração sem dúvida é essencial, pois identifica as etapas básicas envolvidas na 
construção de um instrumento eficaz (CHAGAS, 2013, p. 03). 

 

A partir dos dados fornecidos através das respostas enviadas pelos 

entrevistados foi possível traçar um breve perfil dos métodos que estes professores 

utilizam no ensino da maquiagem. Levando em consideração que se trata de um 

levantamento feito em uma universidade de cada região do Brasil. 

Desse modo, realizar uma investigação do ensino da Maquiagem Teatral em 

todas ou até mesmo na maioria das universidades do país seria uma tarefa que 

demandaria um tempo maior e a disponibilidade por parte dos professores, entre 

outros fatores. O tempo de realização de um doutorado não daria conta dessa 

demanda. 

 

 

2.3 A ferramenta utilizada 
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O uso da internet como ferramenta para a comunicação entre os professores 

entrevistados e o pesquisador foi de fundamental importância, haja vista a 

impossibilidade de fazer as entrevistas in loco, dada a extensão territorial do Brasil. 

Através do correio eletrônico, consegui contatar seis professores, que gentilmente se 

dispuseram a responder ao questionário. 

A praticidade dessa ferramenta digital facilita a comunicação entre o 

pesquisador e o entrevistado, viabilizando uma relação direta com estes e permitindo 

que as informações cheguem com muita rapidez. Certamente, cada professor teve o 

seu tempo para responder os questionários de acordo com as suas demandas 

pessoais e profissionais. De acordo com Vieira, 

 

Segundo Gonçalves (2008), diversos estudos já foram realizados para levantar 
as vantagens e desvantagens da realização de pesquisas com auxílio da 
Internet sob o prisma dos pesquisadores, porém trabalhos que analisem a visão 
dos entrevistados sobre esse tipo de pesquisa ainda são poucos na literatura 
atual. Justifica-se então a realização de uma pesquisa que colabore com o 
conhecimento sobre as pesquisas on-line a partir da percepção do 
respondente, tendo em vista identificar também os pontos fortes e fracos desse 
tipo de coleta de dados (VIEIRA, 2010, p. 03). 

 

A versatilidade da internet nesta pesquisa facilitou o envio de anexos com fotos 

e documentos, como os planos de aula, por exemplo, o que permitiu uma 

comunicação com baixo custo, além de reduzir a distância entre o pesquisador e o 

pesquisado.  

A coleta de dados dos professores de universidades de cinco regiões sem as 

ferramentas disponibilizadas pela internet seria tarefa muito difícil. 

Outro fator importante a ressaltar é o comprometimento dos professores 

entrevistados. Uma pesquisa que busca analisar os procedimentos metodológicos de 

um professor pode suscitar questionamentos como: por que esta pesquisa? Por que 

eu fui escolhido para fornecer esses dados? Quais as contribuições que esta vai trazer 

para o ensino da Maquiagem Teatral? 

Para que não ocorressem indagações nesse sentido, os professores foram 

informados do que se trata o trabalho, a forma e o porque da investigação, a fim de 

que houvesse uma confiança entre entrevistador e entrevistado. Foi enviado a cada 

professor um resumo da proposta de trabalho desta pesquisa, com identificação do 

pesquisador e do programa de pós-graduação ao qual a pesquisa estava atrelada, e 

o problema que esta apresenta, que é, qual o papel do ensino da maquiagem na 
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Licenciatura em Teatro, com o intuito de motivar o entrevistado a responder com 

tranquilidade. 

O questionário34: foi elaborado com questões amplas, abertas, porém diretas, 

com o objetivo de extrair as informações desejadas e assim obter os dados, para dar 

conta desta investigação. 

Levando em consideração os riscos que se pode correr numa abordagem feita 

através das ferramentas da internet, como, por exemplo, a imparcialidade e 

superficialidade das respostas, é preciso retornar o contato com o entrevistado e, se 

for preciso, enviar um segundo questionário para que sejam tiradas possíveis dúvidas 

que surgiram numa primeira abordagem, para que a pesquisa não seja apresentada 

com dados incompletos e possa apresentar um perfil fiel do ensino da maquiagem nos 

cursos de Licenciatura apontados. 

Será apresentado a partir do próximo tópico o resultado dos questionários com 

as respostas dos professores, para que seja possível analisar o formato do ensino, a 

partir da metodologia aplicada por esses professores, apontando as dificuldades e as 

                                                           
34 1 – Fale sobre seu percurso artístico acadêmico. 

2 – Como você vê o ensino da Maquiagem Teatral nos cursos de Licenciatura e Bacharelado? 

3 – Qual a carga horária destinada para a disciplina Maquiagem e ou caracterização nos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado na universidade que você trabalha? 

4 – Você acredita que a carga horária destinada às disciplinas de maquiagem é suficiente, para 

um bom desempenho para o professor e para o aluno? 

5 – Como você organiza o conteúdo programático da disciplina maquiagem nos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado? 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas influenciam no processo 

de ensino da disciplina? 

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 

8 – No departamento em que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade com outras 

disciplinas? Quais e como acontece? 

9 – Como você acredita que um aluno de Licenciatura pode utilizar o aprendizado da 

maquiagem na sua prática como professor no ensino médio e fundamental? E em outras áreas como 

oficinas livres de Teatro, por exemplo? 

10 – Você estimula os alunos de Licenciatura a experimentarem outras matérias, que não sejam 

os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma necessidade do mesmo em condições 

de pouco ou nenhum recurso, quando estes se tornem professores? 
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conquistas no ensino da maquiagem teatral em cada uma das universidades 

estudadas. 

 

 

2.4 REGIÃO NORDESTE: Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia 

 

Criada em 1956, na gestão do Reitor Professor Edgard Santos, dentro de um 

projeto de implantação dos cursos superiores de Arte (Música, Dança, Teatro e Belas 

Artes), a Escola de Teatro é uma das pioneiras no ensino superior de Teatro no país. 

Inicialmente oferecendo apenas o curso de Direção Teatral, a Escola de Teatro 

é hoje a única instituição de ensino superior de Teatro a oferecer cursos de formação 

de atores, de diretores e de professores de Teatro na região nordeste do país. A 

Licenciatura em Teatro foi implantada em 1988 e já diplomou muitos professores de 

Teatro ao longo de sua existência. 

Para o ingresso nos cursos, os candidatos passam por provas, testes práticos 

específicos de cada habilidade e pelo exame seletivo do ENEM. Durante os sete 

períodos semestrais, os alunos cursam disciplinas com o conteúdo das áreas afins 

dentro da grade curricular de seu curso. 

O currículo do curso de Licenciatura em Teatro é composto por disciplinas 

artísticas (Práticas Cênicas, Teóricas e Visuais) e educacionais (Metodologia, Didática 

e Pesquisa), oferecendo a base para a formação de professores em Teatro, além dos 

projetos de extensão nos quais os alunos podem estar envolvidos e um estágio 

obrigatório em escolas públicas, além de iniciação à pesquisa e finalização com um 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

De acordo com o Projeto pedagógico da Licenciatura em Teatro da escola de 

Teatro da UFBA, que entrou em funcionamento em 2005: 

 

O Licenciado em Teatro é o profissional qualificado para articular o 
processo de criação de espetáculos teatrais a objetivos educacionais. 
Esse trabalho é desenvolvido nos níveis fundamental e médio do 
sistema formal de ensino, podendo também ser realizado através de 
cursos livres de Teatro ou de atividades de dinamização cultural no 
âmbito de empresas ou instituições comunitárias (PROJETO 
PEDAGÓGICO, 2005, p. 02) 
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A disciplina Maquiagem Teatral I, na grade curricular obrigatória do curso de 

Licenciatura em Teatro, era oferecida em apenas um semestre, com carga horária de 

sessenta horas por semestre, em dois encontros semanais, para os cursos de 

Licenciatura e Direção teatral. Para o curso de Interpretação teatral, era oferecida 

também Maquiagem Teatral II. 

A professora responsável pelas disciplinas Maquiagem Teatral, Indumentária e 

Máscaras é Renata Cardoso. Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

como Bacharel em Artes Cênicas com habilitação em Cenografia, Mestre em Teatro 

pelo Programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA, Renata Cardoso, 

começou a se interessar pela Maquiagem Teatral ainda como graduanda e em 2005 

e tornou-se professora da Escola de Teatro da UFBA, aliando as suas atividades como 

docente ao trabalho como figurinista e maquiadora teatral e atuando em diversos 

grupos na cidade de Salvador.  

Na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia foi implantado no ano 

de 2005 um novo currículo, em formato de módulos, nos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura, que permaneceu ativo por dez anos. Com este formato, os alunos não 

se matriculavam em disciplinas, mas sim, em um bloco, ou seja, em uma só disciplina 

constituída de diversos componentes que constituíam as subdisciplinas do currículo 

regular, que por este formato possibilitava a interdisciplinaridade, com o objetivo de 

promover uma integração entre os conteúdos do curso. 

O formato da disciplina Maquiagem Teatral I era eminentemente prático e 

oferecida para os alunos dos três cursos numa mesma turma e com o mesmo 

conteúdo e formato de avaliação. Com a implantação do curriculum novo em 2005, 

para os cursos da Escola de Teatro, no qual os alunos das três graduações passaram 

a cursar módulos curriculares, com conteúdo específico para cada modalidade de 

graduação, atendendo às necessidades do aprendizado desta de disciplina para cada 

modalidade das três graduações. 

O componente que trata da Maquiagem Teatral no módulo de Licenciatura em 

Teatro é oferecido no quinto semestre com a nomenclatura “Maquiagem e máscaras”, 

com a carga horária de 51 horas aula e com a seguinte ementa: “Iniciação às técnicas 

de maquiagem cênica (para caracterização de personagens) bem como de confecção 

de máscaras. Prática de ensino envolvendo confecção e utilização de maquiagem 

cênica e máscaras” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2005, p. 15).  
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Segundo a professora Renata Cardoso, o formato dos módulos permitiu, de 

certa forma, a interdisciplinaridade, principalmente na Licenciatura, quando os alunos 

participavam das disciplinas de Montagem Didática, por exemplo, em que colocavam 

em prática o aprendizado da maquiagem teatral. 

A carga horária do componente Maquiagem Teatral é reduzida, porém no curso 

de Licenciatura em Teatro há um ganho com a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas dos módulos curriculares. O conteúdo programático passa a ser interagido 

com o dos outros componentes. 

 

2.4.1 Sobre o formato do ensino e recursos materiais 

 

Para a professora Cardoso, houve um ganho significativo no aprendizado dos 

alunos da Licenciatura com a implantação dos módulos, por possibilitar a 

interdisciplinaridade, pelo fato de permitir que o semestre fosse desenvolvido a partir 

de um tema norteador para o ensino: 

 

Em relação ao antigo curriculum de créditos dos cursos da Escola de Teatro da 
UFBA, o curriculum modular apresentava vantagens no tocante a 
interdisciplinaridade. A grande vantagem desse novo currículo era congregar 
todos os componentes em torno de um eixo norteador. Na Licenciatura havia 
um espaço maior para as aulas de conteúdos básicos, em relação ao 
bacharelado em interpretação teatral, por exemplo, que tudo convergia para as 
montagens onde tornavam o ponto central do semestre. Então os alunos 
conseguiam, por exemplo, aprender e praticar os conteúdos da Maquiagem 
Teatral de maneira mais intensa, e eu acredito que isso sempre refletirá na 
prática teatral e metodológica do aluno, dentro ou fora da universidade35. 

 
 

Quanto aos estágios curriculares obrigatórios, dentro da grade curricular dos 

licenciandos, e à prática da maquiagem com os conteúdos apreendidos nas aulas, a 

Professora Renata Cardoso percebeu durante esses anos que o aprendizado e prática 

das técnicas é de muita importância para os futuros professores: 

 

Apesar das aulas de maquiagem, assim como as de figurino não serem 
voltadas especificamente para essa atividade, muitos alunos conseguiam 
aplicar os conteúdos apreendidos em sala de maneira quase imediata. Alguns, 
porém, precisavam de um tempo maior para absorver e entender como aplicar 
os conteúdos. Mas acredito que isso é um tempo pessoal do professor. Cada 
um tem um jeito de apreender e repassar os conteúdos36. 

                                                           
35 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014. 
36 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014. 
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O aprendizado da Maquiagem Teatral, segundo Cardoso, é “fundamental para 

os três cursos da Escola de Teatro, não apenas como ferramenta de trabalho, mas 

também como forma de aprimorar o seu olhar estético e crítico para a arte”37. Este 

pensamento é pertinente no ensino das Artes Cênicas e é satisfatório para o educador, 

pois consegue despertar no aluno um apuro como apreciador de Arte durante o 

processo de aprendizagem de uma determinada disciplina. 

Em relação à carga horária destinada ao ensino da maquiagem no currículo de 

módulos nesse estabelecimento de ensino é voltada para contemplar a ação prática 

da cena, destinando uma carga horária maior para montagens cênicas e nesse 

processo são apresentadas as técnicas e os conteúdos aos alunos. Segundo 

Cardoso, 

 

Considero que a apreensão dos conhecimentos poderia ser mais eficaz se 
houvessem mais componentes curriculares destinados à absorção dos 
conteúdos, antes de sua aplicação efetiva na prática. Essa organização partiu 
de uma tentativa de corrigir o que era considerado uma falha no currículo 
anterior, a presença de muita carga horária destinada à disciplinas teóricas e 
pouca carga horária destinada a montagens38. 

 

Quanto à organização dos conteúdos e das técnicas da maquiagem, Cardoso 

aponta que o formato modular do currículo é definido a partir do tema a ser trabalhado 

no semestre dos bacharelados e que na Licenciatura – como disciplina ofertada no 

quinto período semestral – há maior liberdade para o ensino e aprendizado, haja vista 

que os alunos já cursaram componentes como dramaturgia, história do teatro, artes 

visuais, cenografia, indumentária, entre outras. Esse formato mantém a interação 

entre os diversos componentes daquele módulo, como também com as manifestações 

artísticas e folclóricas que influenciam na organização dos conteúdos. 

O formato dos módulos no currículo da Licenciatura teve um ganho no sentido 

da interdisciplinaridade, por possibilitar de forma mais incisiva a relação entre as 

disciplinas. Esta integração para a formação do professor de teatro que poderá propor 

tal prática na sua prática pedagógica.  

 

2.4.2 Sobre a avaliação 

                                                           
37 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014.. 
38 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014. 
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Em se tratando da avaliação dos alunos, Cardoso diz que pela iminência prática 

dos módulos, ela é feita diariamente no processo das aulas a cada conteúdo 

apresentado, levando em consideração os seguintes itens: dedicação, organização, 

interesse, presença e participação, assim como a participação dos alunos nas etapas 

de construção das montagens didáticas, num formato da avaliação tradicional no 

formato qualitativo e quantitativo. 

No processo de aprendizado da maquiagem, Cardoso estimula os alunos à 

pesquisa e ao uso de materiais alternativos, como, por exemplo, a argila. “Proponho 

a busca por materiais do cotidiano como potes e caixas para manipular e armazenar 

estes materiais, para a criação de elementos que possam ser fixados ao rosto para 

criar novas expressões, por exemplo”39. 

Cardoso aponta como um grave problema no ensino e aprendizagem a 

escassez de material bibliográfico específico em língua portuguesa, que dificulta o 

trabalho do professor da Maquiagem Teatral. Atualmente, desenvolvendo a sua 

pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo, diz que “o Brasil ainda está 

engatinhando e a pesquisa acadêmica na área é árdua e esta falta de uma bibliografia 

é um empecilho grande”40. 

Após este depoimento da professora Renata Cardoso em novembro de 2014, 

a Escola de Teatro da UFBA adotou um novo formato de currículo a partir do primeiro 

período letivo de 2015, como já foi citado anteriormente, no qual os componentes dos 

módulos voltam ao formato de disciplinas. Este é o primeiro semestre em que o novo 

currículo foi implantado, portanto, não é possível fazer um diagnóstico comparado ao 

formato modular do anterior. 

 

2.5 REGIÃO NORTE: Universidade Federal do Pará 

 

Criada no ano de 1957, a Universidade Federal do Pará é hoje a maior 

universidade pública da região norte do Brasil. Fundou no ano de 1962 o curso de 

nível médio de Teatro e implantou o curso de Licenciatura em Teatro no ano de 2008, 

com a duração de quatro anos e fazendo parte do Instituto de Ciência das Artes desta 

universidade. 

                                                           
39 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014. 
40 Depoimento da Professora Renata Cardoso, entrevistada em 2014. 
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O curso de Licenciatura em Teatro é relativamente novo. Iniciado com a 

primeira turma ingressa em 2009, com o objetivo de formar professores com 

Licenciatura plena em Teatro, busca o desenvolvimento das habilidades integradas 

ao conhecimento artístico, histórico, social, filosófico e pedagógico do ensino do 

Teatro. Segundo a coordenação, sua criação serve para atender à demanda das Artes 

Cênicas local, que carece de professores de teatro que possam atuar no ensino médio 

e fundamental.  

O ingresso do aluno acontece também em duas fases, sendo a primeira pelo 

processo seletivo do ENEM e a segunda com provas de habilidades específicas. 

A disciplina Maquiagem Teatral é ofertada no terceiro semestre da grade 

curricular obrigatória, com a carga horária de 68 horas semanais e a ementa, segundo 

a resolução da criação do curso, serve para todas as disciplinas dos elementos visuais 

da cena: “Dominar técnico-construtivamente a composição dos elementos visuais da 

cena teatral” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2008, p. 08). 

O professor Claudio Cristiano Chaves das Mercês é o responsável por ministrar 

esta disciplina tanto na Licenciatura em Teatro, quanto nos cursos livres e 

profissionalizantes dessa universidade. 

A formação deste artista e educador foi desenvolvida graças as fortes 

influências recebidas em sua infância, sendo neto de mulheres artistas, época da qual, 

guarda imagens em casa, do quintal e dos objetos que havia em seu universo infanto-

juvenil. Esta vivência é um fator que de certa forma delineou os caminhos que ele 

trilhou até se descobrir artista de Teatro e, por consequência, um educador. Assim 

como por sua herança étnica indígena e pela diversidade cultural da região em que 

nasceu, com muitos folguedos populares, Diz: 

 

Minha vida foi marcada pelo caminho das artes. Presenteadas pelo deus 
Dionísio, as minhas avós carregavam historias e trajetórias artísticas; minha 
avó paterna era cantora e atriz, trabalhou em circo e fez Teatro de revista; 
viajou pelo mundo a fora, a outra por sua vez tentou os palcos, mas a literatura 
e poesia arrancaram-lhe a paz41 
 

A sua formação acadêmica é em ciências sociais pela Universidade da 

Amazônia e a especialização em Teatro, pela Escola Técnica da UFPA, com ênfase 

                                                           
41 Depoimento do Professor Claudio Cristiano Chaves da Mercês, entrevista realizada em 2014. 
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em Semiótica e Artes Visuais, após ter sido aluno do curso profissionalizante em 

Teatro deste mesmo estabelecimento de ensino. 

O contato com a Maquiagem Teatral surgiu em sua vida após cursar a disciplina 

como aluno do curso profissionalizante em Teatro, quando se identificou e criou a 

maquiagem das montagens didáticas do curso e, posteriormente, atendeu a convites 

de grupos de Teatro da cidade de Belém. No ano de 2008, devido à carência de 

profissionais especializados nessa área e tendo em vista o interesse pelo assunto por 

parte dos alunos, assim como a carência de profissionais especializados, Mercês 

ingressa como professor efetivo da disciplina Maquiagem Teatral dos cursos de Teatro 

(Licenciatura, profissionalizante e curso livre). 

 

Fui convidado em 2005 pela Coordenação dos Cursos Técnicos da ETDUFPA 
para ministrar a Disciplina de Maquiagem I no Curso Técnico de Formação em 
ator e no Curso de Cenografia na Escola de Teatro e Dança da Universidade 
Federal do Pará-ETDUFPA, na qual tive a tive a oportunidade de realizar novas 
práticas na disciplina e as pesquisas relacionadas com o trabalho de luz, 
espaço cênico e performance. Foi um trabalho que me lançou desafios, 
enquanto educador e artista, pois a carência desses profissionais de 
maquiagem evidenciava aspectos as “vezes esquecidos” dentro e fora de 
alguns grupos de Teatro em Belém, me deixava inquieto, a maquiagem era o 
último recurso a ser pensado42. 

 

A partir dessas experiências Mercês passa a fazer parte do quadro efetivo de 

professores do curso de Teatro e dança da UFPA, sendo aprovado em concurso 

público, para professor efetivo em 2008. 

 

2.5.1 Sobre o Ensino da Maquiagem e recursos materiais 

 

O professor Mercês acredita ser de extrema importância o ensino da 

Maquiagem Teatral nos cursos universitários de formação de professores em Teatro. 

Em sua opinião, esse ensino deve partir da premissa de que o aluno deve ter 

conhecimentos prévios acerca da Arte de um modo geral e, especificamente em Artes 

Cênicas contemporâneas, assim como do espaço cênico, da iluminação e da 

construção da personalidade dos personagens na concepção cênica do espetáculo 

teatral. 

                                                           
42 Depoimento do Professor Claudio Cristiano Chaves da Mercês, entrevista realizada em 2014. 
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Um outro aspecto que Mercês destaca no ensino da Maquiagem Teatral é uma 

introdução sobre o conhecimento e a utilização de cosméticos e de outros materiais 

para a sua execução. Ponto que acredito ter relevância, pois pode evitar o risco de 

provocar alergias nas pessoas que irão utilizar tais maquiagens, assim como por ter 

consciência da realidade da maioria dos nossos alunos, que muitas vezes estão 

impossibilitados de adquirir os materiais de maquiagem necessários para o 

aprendizado da disciplina. 

A carga horária dedicada a esta disciplina é de 68 horas aulas que, segundo o 

professor, são suficientes para o discente absorver os conteúdos aplicados nas aulas, 

por se tratar de um curso de Licenciatura em Teatro. Acredito que com esta carga, o 

professor desenvolve bem os conteúdos da disciplina.  

A pesquisa de outros materiais é um aspecto relevante no ensino. Já que se 

trata de uma região que é a mais rica em vegetação do Brasil, graças à floresta 

amazônica, é pertinente que os alunos sejam incentivados a investigar e experimentar 

materiais oriundos dos recursos naturais.  

Para Mercês, que aprendeu a lidar com os parcos recursos da cosmética 

existentes no comércio local, devido à dificuldade de acesso ao mercado das 

maquiagens profissionais por conta da distância entre a sua região e os grandes 

centros comerciais do Brasil, e por ter à mão tantos recursos naturais (manipulação 

de matérias extraídos das plantas, da terra, dos animais, entre outros), por ser 

descendente de artistas e ser de origem indígena, descobrir outras possibilidades de 

produtos para a criação e execução da maquiagem fez o diferencial em sua formação 

artística e acadêmica. 

 

Desenvolvo o meu próprio material em meu laboratório na UFPA. Trabalhamos 
com o que criamos para os cursos da Escola de Teatro e Dança da 
Universidade Federal do Pará. Desenvolvo um material que aprendi com minha 
avó materna que era cantora e trabalhava em circo. Pan-cake, sombra e 
maquiagem corporal. Tudo feito com recurso bem em conta com a realidade 
do discente43. 

  

O fato de existir um laboratório com instalações apropriadas para o ensino, 

pesquisa e experimentações de outros materiais para a criação de produtos de 

maquiagem faz o diferencial no ensino. É o ideal para todos os professores e 

profissionais que exercitam o ofício da Maquiagem Teatral. Para o aprendizado dos 

                                                           
43 Depoimento do Professor Claudio Cristiano Chaves da Mercês, entrevista realizada em 2014. 
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alunos de Licenciatura em Teatro é enriquecedor, pois agrega muito mais 

conhecimento. 

Para Mercês, o ensino da maquiagem deve estar relacionado 

interdisciplinarmente com o da criação do personagem em um determinado processo 

de criação cênica, de acordo com o gênero de Teatro a ser escolhido pelo professor 

da disciplina prática de interpretação e ou direção teatral, porém o seu foco é a cena 

atual. 

 

2.5.2 Sobre a avaliação 

 

O formato de avaliação escolhido por Mercês é processual e continuado, ou 

seja, ele acredita que uma avaliação diária é eficaz, durante a qual aborda os aspectos 

positivos e negativos da aula, o processo criativo sobre o tema do dia e em seguida 

abre espaço para discussão junto aos alunos, estimulando-os a refletir sobre quais 

aspectos do assunto do dia, dentro da realidade educacional de cada um deles em 

suas práticas como professores, e como tais aspectos podem contribuir com a 

Maquiagem Teatral em seu local de trabalho. 

A segunda parte da avaliação da disciplina acontece a partir de uma pesquisa 

de campo proposta aos alunos em grupos de Teatro locais, no intuito de investigar os 

meios e procedimentos para a elaboração e execução da maquiagem, assim como 

dos materiais a serem utilizados. Em Escolas de Samba da cidade de Belém do Pará, 

buscou analisar as maquiagens utilizadas e qual a relação das mesmas com o tema 

escolhido para o carnaval daquele ano. Faz o mesmo também em terreiros de 

Umbanda, nos quais verificou que algumas entidades femininas fazem uso da 

maquiagem nas suas aparições púbicas. 

A terceira e última etapa de avaliação é constituída pelos seminários de 

pesquisa, nos quais os alunos são incentivados a investigar e apresentar estudos 

sobre diversos aspectos da Maquiagem Teatral, em diversas possibilidades como, as 

manifestações populares, as lendas da região amazônica, as encenações teatrais, 

entre outros temas. 

A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará busca formar 

profissionais para atuar no campo de trabalho e fomentar a produção do 

conhecimento. A prática do exercício cênico faz parte dessa formação, tendo em vista 

os eixos educacionais e artísticos.  



104 
 

 

Nestes aspectos, a educação aqui construída é configurada em um conjunto 
de ações e valores: assiduidade, pontualidade, desempenho acadêmico, 
participação, defesa dos pontos de vista dos atores educacionais (professor e 
alunos) entre outros pontos avaliativos construídos ao longo do estudo 
proposto, ações educativas que corroboram para uma formação docente de 
qualidade na contemporaneidade44. 

 

Na disciplina Maquiagem Teatral, os alunos têm acesso ao conhecimento e 

aprendizado dos conteúdos a partir de um processo didático e pedagógico, construído 

a cada aula, com vistas à formação da cidadania, e no qual têm espaço para mostrar 

os seus conhecimentos artísticos, enquanto que o professor, como mediador dessa 

metodologia, respeita a bagagem cultural dos alunos. 

Os laboratórios de práticas cênicas são espaços abertos para a 

experimentação. Os alunos e professores dialogam com a teoria e com a prática a 

partir dos eixos “experimentar, vivenciar, praticar e confrontar”, com a possibilidade 

de desdobramentos em futuras pesquisas no nível de pós-graduação. 

Ao tratar da Maquiagem Teatral, Mercês acredita que essa metodologia 

contribui para que o aluno se sinta estimulado a experimentar outras possíveis formas 

de aprender as técnicas, assim como pesquisar outros materiais. Nas palavras do 

professor: 

 

Por se tratar de uma disciplina que implica em entender as relações implícitas 
e explicitas na cultura das artes dramáticas e a sua interface com o saber local, 
as intervenções pedagógicas foram elaboradas pelos alunos dando um retorno 
à comunidade local e à unidade de ensino onde estavam alocados45. 

 

Ou seja, os conteúdos apreendidos durante o curso são multiplicados junto à 

sociedade: há uma troca. É possível um diálogo entre os conteúdos das disciplinas 

que enriquecem o saber do aluno. O ensino da maquiagem não se resume apenas ao 

aprendizado das técnicas, abarcando a pesquisa e o experimento de outros materiais 

e das imagens da cultura popular, assim como, os conteúdos históricos e da 

dramaturgia, por exemplo. 

 

2.6 REGIÃO CENTRO OESTE: Universidade de Brasília 

 

                                                           
44 Depoimento do Professor Claudio Cristiano Chaves da Mercês, entrevista realizada em 2014. 
45 Depoimento do Professor Claudio Cristiano Chaves da Mercês, entrevista realizada em 2014. 
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Fundada em 1962, a Universidade Nacional de Brasília (UnB) foi criada com o 

objetivo de repensar a educação brasileira, com uma experiência inovadora que 

unisse o que fosse de mais atual à época em pesquisa e produção acadêmica. 

Idealizada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, seguindo os moldes educacionais do Prof. 

Anísio Teixeira e realizada fisicamente pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a UnB já 

nasceu com a proposta de mudar a perspectiva educacional do país. 

O curso de Teatro possui Bacharelado em Interpretação Teatral e Licenciatura 

em Artes Cênicas, além da Licenciatura à Distância. Os alunos das Licenciaturas são 

preparados para atuarem como professores de Teatro, com uma formação que tem 

como objetivo proporcionar uma educação que alia a formação pedagógica e os 

gêneros teatrais. 

Os alunos passam por uma prova de habilidades específicas de sua área após 

aprovação na primeira fase nas provas do ENEM. 

A disciplina Maquiagem Teatral é ministrada pela professora Cyntia Carla 

Cunha Santos, desde o ano de 2010, que atua nos dois cursos oferecidos pelo 

Departamento de Artes Cênicas dessa universidade.  

Santos cursou o Bacharelado em Interpretação Teatral da UnB entre os anos 

de 2000 e 2004, e nesse mesmo período foi bolsista CNPQ – Visuais, no Grupo de 

pesquisa Corpos Informáticos. Em seguida, cursou o Mestrado na mesma 

universidade, na linha de pesquisa Poéticas Contemporâneas de Artes Visuais. Atuou 

como professora de maquiagem da Faculdade Dulcina de Moraes de 2006 a 2010, no 

Instituto de Ensino Superior de Brasília entre 2009 e 2010 e, nesse mesmo ano, 

passou a fazer parte do quadro de professores do Departamento de Artes Cênicas da 

UnB. 

O seu percurso artístico vem das Artes Plásticas, pois já trabalhava com 

pinturas em aquarela desde a infância e adolescência, e só depois começou a fazer 

Teatro como atriz. Ao ingressar na UnB para estudar, inclinou-se para as disciplinas 

dos elementos visuais do espetáculo: cenografia, indumentária, maquiagem e passou 

a trabalhar nesses campos nas mostras cênicas dos colegas de curso e, logo depois, 

começou a se firmar como profissional na cena teatral de Brasília, até que surgiu o 

primeiro convite para dar aulas de Maquiagem na Faculdade Dulcina de Moraes de 

Brasília. 

 

2.6.1 Sobre o ensino da maquiagem 
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Os conteúdos da Maquiagem Teatral no curso de Licenciatura em Teatro da 

UnB estão contemplados na disciplina “Encenação teatral 2”, que é oferecida para os 

alunos de Bacharelado e Licenciatura com a seguinte ementa: “Diversidade e 

Discurso: Trabalhar as várias possibilidades de caracterização com ênfase em 

figurino, maquiagem e máscaras. Investigar os desenvolvimentos tecnológicos e suas 

implicações na encenação. Criar e executar um projeto de caracterização”46. 

E tem como objetivo: (1) compreender as funções do figurino e da maquiagem 

como linguagem cênica; (2) analisar as relações existentes entre a encenação, o 

figurino e maquiagem para, em seguida explorar a multiplicidade de interações 

possíveis na composição do espetáculo teatral; (3) introduzir conceitos básicos sobre 

a concepção e produção de maquiagens e figurinos abordando desde aspectos 

teóricos e históricos a questões práticas de materialidades e suas inter-relações no 

teatro, mais especificamente no teatro contemporâneo; (4) percepção da importância 

da pesquisa histórica, imagética, técnica e material para um projeto de realização 

visual da cena e (5) execução de projeto final de caracterização. (SANTOS, 2014) 

Santos aponta alguns problemas que, a seu ver, dificultam o trabalho do 

professor, como a carga horária reduzida que torna-se insuficiente para dar conta do 

programa proposto, a infraestrutura precária, sem instalações adequadas para o bom 

rendimento das aulas e o alto custo dos materiais, pois nem todos os alunos conseguem 

arcar. 

O conteúdo de maquiagem é ministrado juntamente com o de figurino teatral, 

numa carga horária de 60 horas aula, o que dificulta o aprendizado dos alunos. Santos 

afirma:  

 

Para minimizar o problema é separada uma aula por semana, de três horas, 
exclusiva para maquiagem. A matéria e oferecida para ambos os cursos ao 
mesmo tempo e as diferenças de enfoque entre os cursos são apresentadas 
durante as aulas, não havendo diferenciação do conteúdo programático. 
Durante a disciplina os alunos devem ficar aptos tanto para a automaquiagem, 
tanto para maquiar outros quanto ensinar técnicas de maquiagem47. 
 

Devido ao tempo insuficiente para contemplar todos os conteúdos do ensino da 

maquiagem propostos pela Professora Cyntia Santos, a solução encontrada foi 

                                                           
46 Depoimento da Professora Cyntia Carla Cunha Santos em entrevista concedida em 2014. 
47 Depoimento da Professora Cyntia Carla Cunha Santos em entrevista concedida em 2014. 
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oferecer uma disciplina optativa com carga horária exclusiva para a maquiagem. 

Dessa forma, é oferecida anualmente a disciplina “Técnicas experimentais de Artes 

Cênicas 1” com a ementa: “Experimentação de propostas elaboradas em conjunto 

professor/alunos, visando uma diversificação na utilização das linguagens das Artes 

Cênicas e de outras linguagens artísticas”. 

De acordo com Santos a experiência tem sido positiva, pois há uma procura da 

disciplina por alunos interessados no aprendizado das técnicas de Teatro. A disciplina 

visa corrigir a insuficiente carga horária destinada a Maquiagem Teatral no currículo 

obrigatório. Santos diz 

 

Quando leciono esta disciplina livre de maquiagem com o dobro de tempo em 
sala de aula, o rendimento dos alunos, tanto técnico quanto conceitual é muito 
superior. Os alunos que participaram da disciplina obrigatória e da optativa 
elevaram muito o nível de seu trabalho como maquiadores e vários já entraram 
no mercado de trabalho como maquiadores teatrais48. 

 

Quanto à interdisciplinaridade, Santos declara que, quando possível em algum 

semestre, acontece em algumas disciplinas práticas de interpretação teatral. A melhor 

relação com outras disciplinas ocorre quando é proposta uma feira de projetos 

envolvendo todas as matérias do mesmo semestre letivo e todos expõem os seus 

projetos e é solicitado aos alunos de maquiagem que apresentem propostas de 

maquiagem, assim como de figurinos para as disciplinas que culminarão em 

apresentações públicas. 

Muitas vezes os projetos “emperram” na questão orçamentária, pois os custos 

nunca são cobertos pelo Departamento de Artes Cênicas e acabam sempre nas mãos 

dos alunos das disciplinas práticas, que discutem e decidem sobre a viabilidade dos 

projetos. 

Para tentar minimizar os problemas orçamentários e ao mesmo tempo pensar 

na viabilidade de elaborar uma Maquiagem Teatral com outros possíveis materiais, 

Santos estimula os alunos a pesquisar materiais não convencionais, como os corantes 

naturais e óleos vegetais, por exemplo, que possam oferecer algum tipo de pigmento. 

Como profissional da Maquiagem Teatral e docente desta disciplina, Santos já fez uso 

de materiais como: folhas, terra, argila, látex, pigmento de vela linha, lã, gelatina, papel 

etc. 

                                                           
48 Depoimento da Professora Cyntia Carla Cunha Santos em entrevista concedida em 2014. 
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Outra possibilidade de baixo custo e que oferece uma boa cobertura na pele 

são as maquiagens caseiras cremosas, feitas com manteiga de cacau, lanolina, oxido 

de zinco, entre outros materiais – financeiramente mais acessíveis e tem boa 

durabilidade. 

 

Eu sempre falo para os alunos que apesar do custo geral da maquiagem ser 
caro, sempre podemos usar materiais alternativos e disponibilizo uma série de 
receitas de maquiagens mais baratas, além disso, uma vez adquirida, a 
maquiagem dura bastante e o seu custo geral acaba sendo menor. Uma 
maquiagem bem elaborada e consistente com a proposta de encenação pode 
fazer a diferença em montagens de baixo custo49. 

 

As referências às manifestações populares são pouco utilizadas, 

provavelmente pelo fato de Brasília ter sido uma cidade planejada, não se caracteriza 

como um lugar de tradição de manifestações populares, porém os alunos são 

estimulados a estudar e reproduzir maquiagens étnicas, vislumbrando as 

possibilidades de reprodução das opções anatômicas faciais e culturais inerentes a 

diferentes povos de diversas regiões do Brasil, que migraram para esta região, 

possibilitando  uma pesquisa de etnias de livre escolha. 

Em se tratando de uma faculdade instalada no Planalto Central do Brasil, as 

influências das manifestações populares das cinco regiões brasileiras podem ser um 

estímulo à pesquisa nesse segmento, ainda que numa escala menor que as regiões 

norte e nordeste, por exemplo. Acredito que existem alunos que demonstram 

interesse em pesquisar alguma dessas manifestações para o aprendizado da 

Maquiagem Teatral, haja vista o contexto histórico da cidade que causou uma 

migração de pessoas de diversas regiões brasileiras, que desta forma caracterizou a 

formação étnica do povo desta região, especialmente na sua construção há quase 

sessenta anos, que ficaram conhecidos como candangos50. 

 

2.6.2 Da avaliação  

 

De acordo com a ementa da disciplina “Encenação teatral 2”, os critérios de 

avaliação adotados por Santos ocorrem de forma processual e quantitativa. Cada item 

                                                           
49 Depoimento da Professora Cyntia Carla Cunha Santos em entrevista concedida em 2014. 
 
50. Termo de origem africana que significa ordinário, ruim. Designação dada aos operários das grandes 
obras de construção de Brasília. (Dicionário Aurélio) 
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de avaliação exige do aluno presença e participação durante todas as aulas do 

semestre letivo. Os pontos avaliados são: (1) participação e execução dos exercícios 

práticos: 0,5; (2) análise escrita do personagem escolhido: 1,0; (3) apresentação da 

pesquisa imagética de maquiagem e figurino: 0,5 (4) prova de maquiagem: 1,0; (5) 

apresentação do portfólio de croquis da maquiagem: 2,0. Resultados obtidos 

conforme cronograma em projeto final de caracterização: parte prática: 3,0 e projeto 

escrito: 2,0. 

Santos acredita que esses critérios de avaliação são eficazes para avaliar o 

desempenho do aluno, assim como fazê-lo refletir quanto à importância do 

aprendizado da Maquiagem Teatral e da utilidade das técnicas em sua prática 

profissional, tanto para os professores quanto para os atores. 

No processo avaliativo dos alunos, Santos sinaliza que aspectos como 

ludicidade e a interatividade como pontos positivos na avaliação, por acreditar que 

dessa forma pode contribuir na formação do professor de teatro, quanto a sua 

interação com os seus futuros alunos em sala de aula, assim como no entendimento 

dos processos de criação. 

 

2.7 REGIÃO SUL: Faculdade das Artes do Paraná 

 

Criada na década de setenta do século XX a partir da mobilização de alguns 

músicos da cidade de Curitiba que tinham uma proposta educacional para o ensino 

da música, a Faculdade de Artes do Paraná passou a ser chamada assim a partir do 

ano de 1991, e hoje oferece, além do curso de Música, os cursos de Artes Cênicas – 

Bacharelado e Licenciatura, Cinema e Vídeo, Artes Visuais e Dança. 

O Departamento de Teatro oferece os cursos de Bacharelado em Interpretação 

e em Direção Teatral e Licenciatura em Teatro, sendo que esta última possui uma 

carga horária total de 3.440 (três mil quatrocentos e quarenta) horas, considerada 

grande em relação a outras Licenciaturas em Teatro no Brasil. 

A disciplina Maquiagem Cênica é ministrada pela professora Marcia Cristiane 

Dall’Oglio Moraes, desde 1995, quando prestou concurso para o quadro efetivo deste 

departamento. 

Graduada pela Faculdade de Artes Cênicas do Paraná em 1991, e mestre em 

Artes Cênicas pelo PPGAC/UFBA, em 2007, iniciou as suas atividades no ramo da 

Maquiagem Teatral desde que estudava na graduação, fazendo assistência de 
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maquiagem e em seguida concebendo e executando maquiagens para espetáculos 

de dança, teatro e ópera na cidade de Curitiba. 

A sua atividade docente iniciou quando foi convidada a ministrar oficinas de 

maquiagem e caracterização nas cidades do interior do Paraná, dando sequência em 

cursos particulares de teatro, até ingressar como professora efetiva da Faculdade de 

Artes do Paraná. 

 

2.7.1 Sobre o ensino da maquiagem  

 

A disciplina Maquiagem Cênica é ofertada anualmente com a carga horária 

semestral de 68 horas aula e com a seguinte ementa: “A maquiagem como signo 

visual do espetáculo, suas especificidades técnicas e estéticas.” E como objetivo: 

“Compreender o lugar da maquiagem nas diferentes estéticas e suas inter-relações 

com os demais signos do espetáculo; proporcionar o contato com diferentes recursos 

técnicos e suas possibilidades estéticas para criar e executar uma maquiagem 

cênica”.  

A metodologia utilizada por Moraes é desenvolvida com aulas práticas e 

teóricas, para que os alunos entendam a maquiagem como signo do Teatro e também 

tenham conhecimento das técnicas para a sua execução e meios e procedimentos 

para que o aluno possa conceber uma maquiagem para um espetáculo: 

 
AULAS TEÓRICAS - Aulas expositivas com material audiovisual. Leitura de 
textos. Seminários, debates. PRÁTICAS CURRICULARES - atividades 
individuais e em grupos que incluem elaboração e criação de Maquiagem 
Teatral, treinamento de técnicas de maquiagem; concepção de maquiagem a 
partir de um texto dramático ou proposta temática. A metodologia aplicada 
nesta disciplina fundamenta-se em três suportes: a fundamentação teórica, o 
exercício da técnica e a concepção prática da maquiagem51.   

 

Como atividades das aulas teóricas são propostos seminários que incluem 

história da maquiagem, a maquiagem como signo no Teatro, estudo da anatomia 

facial, entre outros. Nas aulas práticas são desenvolvidas as técnicas da Maquiagem 

Teatral, pesquisa de material, observação e análise da maquiagem como signo visual 

da cena, e atividades interdisciplinares, como, por exemplo, relacionadas à 

maquiagem como indumentária. 

                                                           
51 Depoimento da Professora Marcia Cristiane Dall’Oglio Moraes, entrevista em 2014. 
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É importante ressaltar que a disciplina Maquiagem cênica não é obrigatória 

para o curso de Licenciatura em Teatro, por ter sido retirada do currículo do curso 

quando houve uma reformulação no projeto pedagógico; portanto, os conteúdos são 

os mesmos oferecidos para os cursos de Bacharelado. O que não impossibilita o 

licenciando de apreender os conteúdos e de utilizar em sua prática docente. 

Como o enfoque da disciplina é direcionado para o Bacharelado, há uma 

formação diferenciada entre alunos de interpretação e direção teatral. Os alunos de 

Licenciatura optam pelo formato que melhor se adapta ao seu objetivo. Para o curso 

de interpretação, o objetivo é fazer a junção entre a técnica e a poética, o cruzamento 

entre a prática e a teoria, num processo de aprendizado da maquiagem que facilite 

aos alunos a concepção de uma maquiagem na caracterização externa de um 

personagem, a partir da conscientização do domínio das técnicas e do uso dos 

materiais adequados para alcançar resultados satisfatórios e coerentes com o 

conceito de espetáculo em que está sendo concebida a maquiagem. 

Para os alunos de direção teatral, a proposta é estudar a maquiagem enquanto 

linguagem artística que articula um plano do conteúdo da disciplina com um plano de 

expressão que seja inserido no espetáculo. Portanto, a maquiagem é estudada como 

um elemento da poética cênica, cuja disciplina tem a maior parte da carga horária 

voltada para a teoria (apresentação de imagens de maquiagens de espetáculos e 

estudo de textos que abordem o tema); a prática é mais pontual, sem a mesma 

cobrança da precisão técnica de traços e do domínio de execução da maquiagem, 

mas contribuindo para a capacitação dos alunos quanto aos procedimentos e 

materiais de maquiagem.  

Para Moraes, “O que se buscava com estes diferentes enfoques da disciplina 

era possibilitar ao ator o domínio da técnica e o exercício da criação e, ao mesmo 

tempo, criar um repertório comum que possibilitasse o diálogo entre atores e diretores 

no momento da concepção da maquiagem”52. 

A organização dos conteúdos das disciplinas acontece de forma similar para as 

duas habilitações do Bacharelado, respeitando as etapas de um roteiro pré-

organizado. Quanto aos dois cursos e seus respectivos objetivos há uma 

diferenciação no enfoque dos conteúdos para atender as duas clientelas 

separadamente. 

                                                           
52 Depoimento da Professora Marcia Cristiane Dall’Oglio Moraes, entrevista em 2014. 
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Certamente, o bom andamento da turma e o cumprimento das etapas de 

organização dos conteúdos de uma disciplina dependem também dos alunos. Existem 

aqueles alunos que não tem interesse algum pelo assunto, mas são obrigados a 

cumprir a disciplina para preencher os créditos curriculares. Em se tratando da 

disciplina Maquiagem Teatral, muitas vezes o aluno é seduzido pelo universo vasto 

das cores, formas, texturas e possibilidades de diálogos proporcionados pelas 

técnicas. 

Na organização das etapas da disciplina, Moraes diz ter o maior cuidado para 

que estas sejam cumpridas nos prazos estabelecidos. Para isto, ela segue o seguinte 

roteiro: 

O conteúdo inicia-se com os conceitos e as funções da maquiagem cênica em 
diferentes poéticas. Este período dura em torno de um mês. Em seguida, 
introduzo as informações mais técnicas referentes ao rosto, à preparação da 
pele e aos materiais. A prática normalmente tem início no final do 1º bimestre 
com a maquiagem básica de palco, seguida da técnica de luz e sombra. Esta 
atividade finaliza com a caracterização de personagens realistas/naturalistas a 
partir da dramaturgia53. 
 

O estudo da anatomia facial que compreende musculatura, ossatura e pele, 

segundo Moraes, são fundamentais para que os alunos saibam conhecer o rosto 

humano e isso faz todo o diferencial para a aplicação das técnicas de maquiagem, 

para pensar a função da maquiagem de acordo com os gêneros teatrais: 

 

Em seguida trabalhamos com a descoberta das expressões cômicas a partir 
de uma atividade prática com palhaços, contemplando também o exercício de 
composição de cores e formas. Dependendo do andamento desta atividade, 
em algumas turmas, consigo incluir a concepção de maquiagem a partir de um 
texto de comédia. As atividades práticas subsequentes dão continuidade ao 
exercício da composição amparado desta vez em conceitos básicos das artes 
visuais. Por fim, trabalho com os conceitos de estilização e abstração num 
exercício individual que finaliza a prática da disciplina54. 

 

É importante sinalizar que os exercícios práticos no método da Professora 

Moraes estão apoiados na dramaturgia, tanto para as maquiagens realistas do drama, 

quanto para a comédia. Como ela cita em seu depoimento, o texto dramático é um 

suporte em seu trabalho, porque o foco da disciplina são os cursos de bacharelado. 

 

                                                           
53 Depoimento da Professora Marcia Cristiane Dall’Oglio Moraes, entrevista em 2014. 
54 Depoimento da Professora Marcia Cristiane Dall’Oglio Moraes, entrevista em 2014. 
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A última atividade é um seminário sobre a história da maquiagem. As atividades 
práticas têm uma duração variável e dependem do desenvolvimento da turma, 
podendo durar de 03 a 05 semanas em média, sendo que temos um encontro 
semanal de 2h. Organizo o conteúdo programático de modo a considerar um 
tempo para eventuais orientações que possam surgir junto às disciplinas que 
trabalham com montagens cênicas55. 

 

A interdisciplinaridade é incentivada no Departamento de Artes Cênicas da 

FAP. Segundo Moraes, há possibilidades de maior interação com os conteúdos da 

disciplina “figurino” ou “indumentária no teatro”, que juntas podem dialogar com as 

disciplinas práticas de Interpretação e de Direção teatral, especificamente nas mostras 

de finalização do semestre letivo. Acredito que quando isso é possível, em qualquer 

curso de qualquer universidade é no mínimo ideal, se for de forma organizada e 

harmônica, seguindo uma conjunção das ideias entre os professores envolvidos nas 

disciplinas de cada semestre. 

Quanto ao incentivo à busca por materiais alternativos, ora para investigar e 

experimentar a funcionalidade dos mesmos em cena, ora para tentar escapar dos 

altos custos dos cosméticos, Moraes ressalta que solicita e estimula os alunos nesta 

investigação e compartilhamento dos resultados com ou demais colegas, buscando 

sempre a interatividade com os conteúdos das aulas. Porém, todo e qualquer material 

deve ser testado previamente, para evitar surpresas, tais como reações alérgicas na 

pele dos atores a certos pigmentos naturais ou artificiais. 

Sobre os costumes e manifestações populares, Moraes diz que não exige tais 

saberes dos alunos, mas que estes podem surgir nos seminários sobre a história da 

maquiagem, por conta da demanda do aprendizado dos conteúdos da disciplina.  

Acredito que em se tratando da região sul do Brasil, com muitas colônias de 

países europeus que herdaram as tradições de seus povos, é possível que existam 

folguedos que façam uso de uma maquiagem que pode ser considera artística. Se 

estimulados os alunos poderiam aliar os conhecimentos da maquiagem às tradições 

e às culturas que ainda são preservadas nas colônias de povos de diversos lugares 

do planeta. 

 

2.7.2 Dos processos de avaliação 

 

                                                           
55 Depoimento da Professora Marcia Cristiane Dall’Oglio Moraes, entrevista em 2014. 
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Moraes destaca como critérios de avaliação na disciplina os seguintes itens: 

participação nas atividades práticas e seminários propostos, capacidade técnica e 

criativa na elaboração de uma maquiagem específica para um personagem e o projeto 

de concepção de maquiagem para um espetáculo de livre escolha. 

A sua avaliação é processual e sistemática e ocorre ao final de cada etapa da 

disciplina, porém o trabalho de concepção de uma maquiagem pode ou não fazer 

parte desta avaliação, levando em consideração que muitas vezes o aluno não 

consegue conceber uma maquiagem, mas pode ter um bom traço e saber reproduzir 

bem uma maquiagem. Acredito que este processo de avaliação seja pertinente para 

um curso de graduação. Cabe ao aluno que desperte interesse pelo assunto, buscar 

maior conhecimento em outros cursos de formação de maquiadores, ou mesmo 

pesquisar sobre o tema. 

 

2.8 REGIÃO SUDESTE: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – 

UNIRIO e Universidade de São Paulo – USP. 

 

Para analisar o ensino da maquiagem nesta região foi possível entrevistar um 

professor de cada universidade dos dois estados: Em São Paulo, Marcelo Denny da 

Universidade de São Paulo (USP) e no Rio de Janeiro, Monica Magalhães da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Por se tratar também 

das duas maiores cidades do Brasil e em ambas se concentra o maior centro de 

produção cultural do país. 

A UNIRIO foi criada em 1979 e a sua origem é a Federação das Escolas 

Federais Isoladas do Estado da Guanabara. A Escola de Teatro está vinculada ao 

Centro de Letras e Artes da UNIRIO e oferece cinco cursos de graduação: Licenciatura 

em Teatro, Bacharelado em Atuação Cênica, Bacharelado em Cenografia e 

Indumentária, Bacharelado em Direção Teatral e Bacharelado em Teoria do Teatro. 

O Bacharelado na modalidade Licenciatura em Teatro, foi criado em 2006, com 

o objetivo de formar professores para atuar no ensino fundamental e médio, e também 

qualificá-lo para atuar nos planejamentos, organização e acompanhamento das ações 

na área do Teatro educação nas iniciativas privadas e públicas, estimulando o aluno 

à pesquisa, à iniciação cientifica, no intuito de envolver os alunos nas práticas 

educativas e artísticas da área teatral. 
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O ingresso dos alunos ocorre em duas fases. A primeira pela pontuação no 

ENEM e a segunda pelo desempenho dos candidatos nas provas de habilitação 

específicas. 

Doutora em Discurso e Interação, pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Monica Magalhães é graduada em Interpretação Teatral pela UNIRIO e 

mestrado também pela UFF e ministra aulas de Maquiagem e caracterização desde 

que passou a fazer parte do quadro de professores da Escola de Teatro da UNIRIO, 

em 1997. 

A disciplina ligada à área da Maquiagem Teatral é ministrada pela professora 

Monica Magalhães com a nomenclatura “Caracterização 1”, carga horária de 30 horas 

e a seguinte ementa: “O conceito de caracterização. A caracterização do personagem, 

Maquiagem Teatral e suas técnicas. Utilização da maquiagem na escola”. As outras 

disciplinas cujo conteúdo é a Maquiagem Teatral são “Caracterização 2”, também com 

trinta horas e “Técnicas Paralelas56”, com sessenta horas. 

Em 2000, Monica Magalhães foi contemplada com uma Bolsa Virtuose do 

Ministério da Cultura e participou do Master Make-up Program na Los Angeles School 

of Make-up (MUD) – California USA. Atua no mercado como maquiadora profissional 

desde 1997, participando de diversos espetáculos de grupos de Teatro como o 

Galpão, Clowns de Shakespeare, SerTão, do grupo musical Teatro Mágico, dentre 

outros. 

 

2.8.1 Sobre o ensino da maquiagem 

 

As aulas de maquiagem são contempladas na disciplina “Caracterização 1”, 

ofertada para os alunos do curso de Licenciatura e do Bacharelado em Interpretação 

Teatral, que após a mudança curricular dos cursos do departamento a que pertencem, 

passou a ter a nomenclatura “Atuação Cênica”. Ela tem caráter obrigatório para os 

dois cursos e optativa para os demais. A disciplina é ofertada anualmente com três 

turmas de no máximo quinze alunos por turma. Sendo que duas turmas são para os 

alunos do Bacharelado em Atuação Cênica e uma turma para a Licenciatura em 

Teatro. A disciplina “Caracterização 2” é ofertada em outro semestre, com o ensino 

                                                           
56 Com a reformulação do currículo do curso, esta disciplina passou a ter a nomenclatura 

Caracterização III 



116 
 

de próteses em látex, espuma de látex e prótese em poliuretano, para uma turma de 

no máximo oito alunos.  

E na disciplina optativa, “Técnicas Paralelas”, é proporcionado ao aluno o 

estudo da maquiagem com vistas à concepção da caracterização para um espetáculo, 

visando estudar as diversas estéticas teatrais, o que desta forma possibilita a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas dos cursos.  

Para o aluno que tenha interesse em estudar a Maquiagem Teatral, dentro do 

atual currículo dos cursos da Escola de Teatro da UNIRIO, é disponibilizada uma 

carga horária total de 120 horas/aula, que segundo Magalhães, não forma um 

maquiador de Teatro. Caso haja interesse de algum aluno em dar continuidade a este 

ofício, é aconselhável estudar mais e, se possível, fazer cursos em outros países e 

praticar a Maquiagem Teatral em espetáculos e na linguagem audiovisual, entre 

outros. 

A cidade do Rio de Janeiro tem um campo de trabalho que por muitas vezes 

absorve profissionais que queiram ingressar no universo da Maquiagem Teatral e, 

com isso, é possível a obtenção de um emprego em grandes produções ou nas redes 

de televisão, entre outros, quando este se especializa nas áreas de próteses, cabelos, 

perucas e postiços, com possibilidades de desenvolver o trabalho de maquiador para 

as diversas áreas do espetáculo. 

No curso de Licenciatura em Teatro, a disciplina “Caracterização” passou a ser 

obrigatória após recente mudança nos currículos dos cursos. Magalhaes diz que com 

a obrigatoriedade da disciplina no novo currículo implantado recentemente, ainda 

busca adequar os conteúdos da mesma para a apropriação dos alunos quanto ao seu 

uso nas escolas, assim como a utilização de materiais alternativos. Porém a 

importância de testar esses materiais para evitar possíveis reações alérgicas e 

intoxicações, haja vista que os cosméticos industrializados também podem causar tais 

efeitos, por não existir no mercado produtos totalmente antialérgicos, mas sim, 

hipoalérgicos, ressalta Magalhães. 

Com o objetivo de otimizar a pouca carga horária destinada às disciplinas que 

dão conta dos conteúdos da Maquiagem Teatral, Magalhães organiza os conteúdos 

de um modo que possa atender às especificidades de cada um dos cursos. E, desta 

forma as disciplinas estão ordenadas atualmente da seguinte maneira: 

 



117 
 

CARACTERIZAÇÃO I - (Atuação, Direção, Cenografia, Licenciatura e Teoria) 
Aulas teóricas sobre conceito de caracterização, estéticas teatrais e a relação 
com e maquiagem, funções da maquiagem, tipos de maquiagem, projetos e 
mapas faciais. Aulas práticas sobre produtos e funções, técnicas de aplicação, 
conceitos de luz e sombra, divisão das áreas faciais, teoria das cores, projetos 
e mapas faciais. Exercícios práticos.Para o curso de Licenciatura prevê-se 
trabalhar com a articulação entre a Maquiagem Teatral e personagens 
históricos. Maquiagem infantil. CARACTERIZAÇÃO II - (Para todos os cursos) 
Levantamento iconográfico. Projeto; Retirada do lifecast; escultura, moldes, 
seleção do material para confecção das próteses, confecção das próteses e 
aplicação das próteses. Técnicas paralelas - (Para todos os cursos) Reunião 
da equipe de criação. Conceitos e estéticas. Levantamento iconográfico, 
projetos faciais. Acompanhamento de ensaios. Testes. Produção e criação. 
Treinamento dos atores57. 

 

Quanto à pesquisa sobre manifestações populares e folclore, Magalhães  diz 

que não exige do aluno, mas quando surgem nas pesquisas de criação, são bem 

aceitas, quanto ao seu conteúdo iconográfico e das possibilidades de resultado final 

da maquiagem. 

Na Licenciatura em Teatro, a maquiagem pode ser utilizada pelos futuros 

professores em sua práxis, não apenas no formato de oficinas de caracterização, mas, 

também como apoio para o ensino de outras matérias dos cursos fundamental e 

médio, de acordo com a sua aplicação, como afirma Magalhães: 

 

Além da abordagem artística e mais precisamente, teatral, a maquiagem serve 
muito bem para o ensino da história geral, a partir da qual se pode construir 
caracterizações históricas em sala de aula, de acordo com o período histórico 
ministrado nas aulas de história. Do mesmo modo, as etnias nas aulas de 
geografia ou ainda nas caracterizações de cientistas, poetas etc.58 

 

Em se tratando das aulas de maquiagem para este mesmo público, Magalhães 

atenta para alguns fatores como o alto custo de materiais cosméticos e da dificuldade 

de encontrá-los no mercado, e da estrutura local inapropriada para o ensino e prática 

da maquiagem. Mesmo incentivando os alunos para a pesquisa de materiais 

alternativos, nem sempre estes são eficientes, mas em alguns casos e dependendo 

da estética a qual estes sejam relacionados, é possível que se alcance um resultado 

funcional e estético satisfatório. Mas que em todos os casos, é imprescindível ter 

cuidado quanto a possíveis intoxicações físicas e alergia dos alunos. 

 

                                                           
57 Depoimento da Professora Monica Magalhães em entrevista em 2015. 
58 Depoimento da Professora Monica Magalhães em entrevista em 2015. 
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2.8.2 Dos processos de avaliação 

 

Quanto à avaliação das disciplinas, Magalhães utiliza como parâmetro a 

participação dos alunos durante o ensino das técnicas nas aulas e com um trabalho 

final. Em se tratando de “Caracterização 1” que é a única disciplina obrigatória dos 

dois cursos, esta avaliação tem um peso maior. Em “Caracterização 2”, a avaliação 

final é o resultado da produção e aplicação das próteses. E em “Técnicas Paralelas”, 

ocorre pelo processo da montagem e da caracterização final do espetáculo. 

 

2.8.3 Escola de Comunicação e Artes (USP) 

 

A Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo foi fundada 

em 1966, com o nome de Escola de Comunicações Culturais. Hoje possui oito 

departamentos, sendo um desses o Departamento de Artes Cênicas, que oferece 

cinco bacharelados: Interpretação Teatral, Direção Teatral, Licenciatura em Teatro, 

Cenografia e Teoria do Teatro. 

Para Maria Lucia de Souza Barros Pupo, Professora desta Escola, a proposta 

da Licenciatura em Artes Cênicas da ECA/USP é levantar questões entre o ensino e 

a pesquisa, pois acredita que ambas devem funcionar de forma concomitante. Para 

Pupo, a relação ensino/aprendizagem deve ser refletida com vistas à relação com a 

cena contemporânea, 

 

A meta é formar um profissional capaz de coordenar processos artísticos 
efetivamente sintonizados com os desafios das manifestações artísticas do 
nosso tempo, seja em termos de educação formal – escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio – seja no âmbito da ação sócio-
cultural – no quadro das políticas públicas, em organizações não 
governamentais, centros culturais, associações, prisões, hospitais e outros 
contextos (PUPO, 2009, p.193) 

 

O processo seletivo para o ingresso de alunos nos cursos da ECA ocorre 

anualmente e em duas fases. A primeira acontece através das provas do ENEM e na 

segunda fase, os alunos passam por provas de habilidades específicas, teóricas e 

práticas. 

O professor Marcelo Denny de Toledo Leite é responsável pela disciplina 

Maquiagem e Caracterização e trata do ensino da Maquiagem Teatral desde seu 

ingresso nesta instituição de ensino, em 2001. Doutor e Mestre em Artes cênicas na 
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mesma instituição, tendo como objeto de estudo a Maquiagem Teatral como signo de 

fundamental importância na visualidade e plasticidade da cena teatral, com ênfase na 

tecnologia da cena. 

Leite acredita que o campo do ensino da Maquiagem Teatral nas universidades 

brasileiras pode prosperar, se o professor estiver disposto a pesquisar mais sobre o 

tema e dialogando com áreas afins do conhecimento, buscando outros saberes e 

conquistar um espaço maior no campo acadêmico e artístico: 

 

Penso que é uma área muito próspera, academicamente falando, pois a 
maquiagem artística pode ter cruzamento maiores e melhores com a 
antropologia, performance, artes visuais, cinema, vídeo etc. E dessa maneira 
eu reconheço o campo que se abre academicamente, sob o olhar mais hibrido 
e transdisciplinar, pois apenas a maquiagem pensada apenas para o Teatro 
dramático e convencional pode resultar num ensino caduco e anacrônico. Por 
isso, cada vez mais penso que as melhores experiências em sala de aula são 
no campo da performance e da body art. (Entrevista ao pesquisador em 
dezembro de 2014) 

 

Acredito que, para alcançar este patamar, será preciso equipar melhor os 

laboratórios de maquiagem dos cursos de Teatro, fomentar projetos de pesquisa e 

extensão que possibilitem interdisciplinaridade e, assim, dialogar com as áreas 

descritas por Leite, em seu depoimento. 

Na Licenciatura em Artes Cênicas, a disciplina Maquiagem e Caracterização 

infelizmente não é obrigatória, mas há interesse do aluno pelo tema, pois matricula-

se na mesma como uma disciplina optativa dentro da carga horária permitida no 

currículo, e caso haja vaga disponível. O ideal seria criar uma disciplina para abarcar 

os conteúdos da maquiagem para os licenciandos, o que segundo o professor Leite, 

é algo a ser levado em consideração na avaliação do currículo deste curso. 

As informações fornecidas pelo Professor Leite, para esta pesquisa, são 

relacionadas a essa disciplina para os alunos do Bacharelado em Interpretação 

Teatral, único curso do departamento no qual Maquiagem e Caracterização é de 

caráter obrigatório. Apesar da não obrigatoriedade curricular a possibilidade dos 

alunos da Licenciatura demonstrarem interesse pelo tema, é pertinente aqui a análise 

do trabalho do professor, haja vista também a sua pesquisa e trabalho artístico. 

 

2.8.4 Sobre o ensino da maquiagem 
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A carga horária para a disciplina “Maquiagem e Caracterização” é de sessenta 

horas semestrais, divididas em quinze encontros semanais com quatro horas cada 

um, que Leite julga suficiente para um estudante de um bacharelado. Caso algum 

aluno demonstre interesse em aprofundar os estudos sobre o tema, Leite declara que, 

quando procurado, envolve este aluno nos projetos de extensão da universidade e 

também em outros projetos fora da instituição. 

Quanto à organização do cronograma da disciplina, Leite declara que reserva 

dois encontros para traçar um breve painel histórico da Maquiagem Teatral e também 

para algum embasamento teórico e os demais encontros para as aulas práticas com 

o desenvolvimento das técnicas e da aplicação da maquiagem. 

Leite desenvolveu um roteiro com um planejamento que contém uma sequência 

de assuntos para dar conta da ementa da disciplina e que atenda às necessidades de 

aprendizado do assunto: 

 

Programação das aulas de 
“Maquiagem e Caracterização” 
Prof. Dr. Marcelo Denny 
Mês 01: 
Aula 01 - Apresentação do docente e alunos +Programação + Lista de 
Material 
Aula 02 – Aula Teórica=(História da maquiagem e princípios e 
problemas) 
Aula 03 – Aula prática: Técnicas de Preparação Básica (já com todos 
os materiais necessários) Preparação básica, Realismo e Naturalismo 
na Maquiagem Teatral, Luz e sombra na construção, Relações de 
distância. 
Aula 04– Aula prática: Técnicas de envelhecimento I 
Mês 02: 
Aula 05 - Aula teórica; A maquiagem expressionista e o  
expressionismo – Envelhecimento expressionista. 
Aula 06 - Avaliação I; Envelhecimento + caracterização+ luz e 
distancia. (Finalização no Teatro laboratório) 
Aula 07 - Aula prática: As cores nas maquiagens; misturas e 
problemas da cor pigmento e cor luz. Aula prática: Diabo – misturas 
de três tons de cores e técnicas de disfarce e degradê. 
Aula 08 - Aula prática: A maquiagem e o Teatro infantil e de rua. – Aula 
prática : A maquiagem de animais.(escolha de animal por aluno). 
Mês 03: 
Aula 09 - Aula teórica + vídeo sobre maquiagem no Teatro oriental. 
Aula prática: A maquiagem no Teatro Oriental (Kabuki, Ópera de 
Pequim, Butô, Teatro Vietnamita e o Teatro Kathakali) – Aula Prática; 
Construção de maquiagem em estilo oriental. 
Aula 10 – Aula prática: O palhaço e o clown – confecção de 
maquiagem e suas relações com o personagem . Aula prática: 
Confecção de maquiagem de um personagem clownwesco. 
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Aula 11- -A maquiagem e os “exageros”,  a maquiagem e os efeitos de 
expressividade dos olhos. Aula prática: A Drag Queen. (com produção 
de figurinos e adereços) 
Aula 12- Efeitos Especiais: A maquiagem de efeitos  especiais no 
cinema, TV  e Teatro.    Aula prática: Confecção de efeitos especiais 
em próteses, cortes e ferimentos. 
Mês 04 
Aula 13 - Aula teórica e prática:  A maquiagem alternativa – Aula 
prática: construção de um personagem estilizado com material 
alternativo (não cosmético). 
Aula 14 - Avaliação II: Aula prática: Body Art: Pintura total em corpos- 
( Segunda Pele). 
(Com possibilidade dos alunos pintados fazerem uma performance 
pela cidade/USP com seus corpos pintados) 
(Criação livre) 
Aula 15 - Ultima Aula: Avaliação Geral - Revisão dos temas e projeção 
das fotografias de todo o curso, para análise e debate final. 
TOTAL: 15 AULAS.59 

 

A utilização de material alternativo faz parte do programa da disciplina proposto 

por Leite, como é descrito na aula 13, portanto não é sugerido aos alunos. Segundo 

Leite, o uso de materiais como argila e pigmentos naturais, como o carvão, por 

exemplo, faz parte da sua metodologia para esta disciplina, como ele explica: “Sempre 

opero uma disciplina onde se cria personagens apenas com material alternativo, sem 

ser cosméticos conhecidos. Além de criar ou de pelo menos indicar a criação de outros 

materiais para a construção de corpos pintados ou estilizados”60 

Quanto aos costumes, tradições, manifestações e folguedos populares, Leite 

orienta os seus alunos a observarem, através de material iconográfico e pesquisa 

virtual, as diversas etnias e as suas manifestações folclóricas dos povos nos cinco 

continentes, assim como apresenta documentários, indica exposições e espetáculos 

que explorem este aspecto. 

Em se tratando de criar interdisciplinaridade entre “Maquiagem e 

Caracterização” e as demais disciplinas práticas dos cursos do Departamento, Leite 

diz que esta não ocorre com frequência e que nunca houve uma proposta para tal, por 

parte dos demais professores do departamento. O que é sugerido por ele aos alunos 

é que se produza um diálogo entre os alunos da disciplina e os alunos de Direção 

Teatral para que as técnicas de maquiagem apreendidas possam ser aplicadas aos 

resultados das mostras das disciplinas práticas deste curso, e assim eles criem as 

maquiagens de acordo com o estilo de trabalho daquele semestre. 

                                                           
59 Depoimento do Professor Marcelo Denny Leite Toledo em entrevista em 2015. 
60 Depoimento do Professor Marcelo Denny Leite Toledo em entrevista em 2015. 
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2.8.5 Das avaliações 

 

Leite opta como avaliação a participação dos alunos nas aulas, observando o 

interesse e a participação dos mesmos durante o semestre, ao final do curso é 

sugerida a criação de uma ou duas maquiagens de estilos diferentes, em que são 

utilizados como parâmetro de avaliação as formas, cores e texturas que os alunos irão 

aplicar em suas criações. De acordo com este depoimento, conclui-se que a avaliação 

é feita pelo registro da presença e da participação na prática da maquiagem. 

 

2.9 Considerações acerca do ensino da maquiagem teatral para a Licenciatura 

em teatro no Brasil 

 

Partindo desta investigação feita com seis professores de maquiagem, 

especialistas no assunto, nas seis universidades analisadas para este trabalho, 

chega-se à conclusão de que o ensino desta disciplina ainda não conseguiu o patamar 

de importância que a maquiagem possui na arte teatral e das possibilidades desta no 

processo de formação dos professores de teatro.  

As dificuldades apresentadas pelos professores entrevistados estão sempre no 

mesmo nível: carga horária inadequada, estrutura física deficitária ou mesmo 

nenhuma, a falta de recursos materiais, a falta de relação com as demais disciplinas 

dos cursos, que na maioria das vezes é impossível devido à demanda das outras 

disciplinas ou pela falta de interesse dos outros professores, dentre outros fatores.  

Esta pesquisa foi idealizada com o objetivo de apresentar uma possibilidade de 

estabelecer uma relação mais próxima do ensino da maquiagem junto às disciplinas 

de caráter didático e metodológico para a formação de um professor de Teatro que 

possa utilizar os conhecimentos da maquiagem na sua prática pedagógica e, não 

apenas utilizá-la como um recurso visual nas apresentações públicas de 

encerramento do ano letivo e ou nas atividades festivas do calendário escolar. 

Portanto, esta investigação nos apresenta um retrato de como a disciplina 

Maquiagem Teatral está sendo tratada pelos currículos dos cursos investigados e o 

que pensam os seus professores. 

É perceptível que há um interesse dos professores de Maquiagem Teatral em 

oferecer aos alunos o melhor possível quanto às técnicas e o que há de mais atual 

nesta área e, para isso, há uma preocupação em obter um aperfeiçoamento do 
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conhecimento, através da participação em cursos especializados, encontros 

congressos e afins, assim como o ingresso em cursos de Mestrado e doutorado. 

Acredito na possibilidade da relação entre a prática artística e o ensino, no 

aprendizado dos cursos de Artes. Ou seja, quando o professor atua como profissional 

no ramo do espetáculo, é possível aliar o ensino da Maquiagem Teatral, pois este 

pode utilizar os trabalhos práticos, como exemplo no ensino das técnicas da 

Maquiagem. 

Todos os seis professores entrevistados para esta pesquisa possuem trabalho 

significativo no circuito teatral de suas cidades e alguns com trabalho relevante de 

âmbito nacional e internacional, participando de montagens de peça em grupos de 

Teatro reconhecidos. 

Seria interessante ouvir também alguns alunos e ex-alunos para ter um 

diagnóstico mais preciso quanto à experiência em sala de aula, no seu trabalho como 

professores de Teatro, mas esta pesquisa se ateve a investigar os procedimentos 

metodológicos declarados pelos professores universitários na formação do 

licenciando de teatro, em entrevistas e nos planos de curso, que se encontram no 

anexo desta. 

Durante o nosso trabalho de professor de Maquiagem Teatral, sempre somos 

colocados como aquele que vai dar conta de uma lacuna do ensino dos elementos 

plásticos do Teatro e, muitas vezes, o ensino dessa disciplina está aliado ao de 

indumentária, numa mesma carga horária de sessenta horas em apenas um 

semestre. O que certamente não dá conta de passar todos os conteúdos necessários 

sobre a disciplina que, a meu ver, não possibilita o licenciando absorver conhecimento 

suficiente sobre o tema. 

Esta é apenas uma das questões que nos leva a uma reflexão acerca de qual 

o nosso papel na formação desses professores. A tentativa de responder e solucionar 

este problema sobre o ensino e aprendizagem de Teatro, fortalecendo o papel dessa 

disciplina no currículo, constitui no exercício da interdisciplinaridade. 

Buscar relacionar os conteúdos da Maquiagem Teatral às disciplinas práticas e 

de estágio, por exemplo, é uma possibilidade de desenvolver um trabalho 

interdisciplinar consistente e com apuro técnico, para alcançarmos resultados 

positivos e tentar provocar nos alunos um senso crítico e, com isso, alcançar 

resultados práticos com qualidade artística que reflitam não apenas o produto, mas 

que também conscientize o licenciando a perceber que a maquiagem teatral pode 
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tornar-se um instrumento de ensino que provoque nos seus futuros alunos, um 

estímulo ao desenvolver a criatividade. Segundo Arão Paranaguá Santana, 

 

Considerando que a formação de professores articula-se à educação básica de 
uma forma organicamente inseparável, as abordagens acerca do tema Teatro-
educação terão que ser consubstanciadas na realidade escolar mais imediata, 
qual seja: educação infantil, ensino fundamental e médio, e, quando possível, 
educação especial, educação indígena, ensino não formal junto às crianças, 
jovens e adultos, sem esquecer a questão da ação cultural. (SANTANA, 2000, 
p. 207) 

 

Pensar que esse licenciando atuará no Ensino Médio e/ou Fundamental, em 

organizações não governamentais, cursos de Teatro, entre outros, e que a utilização 

de jogos e exercícios são ferramentas que possam agregar valores ao ensino de 

Teatro, a utilização das técnicas da maquiagem podem possibilitar explorar os temas 

da educação, promovendo uma relação entre professor e alunos. 

É preciso fazer uma reflexão quanto à tomada de consciência social, política e 

artística sobre o papel do Teatro na escola. Um dos caminhos possíveis que o teatro 

na educação pode proporcionar aos jovens é pensar numa metodologia que permita 

que estes desenvolvam as diversas habilidades do universo do Teatro. A professora 

Oliveira defende em sua tese, quanto ao exercício da criação na educação: 

 

 A ação de pensar e planejar uma metodologia transformadora de ensino de 
Teatro requer uma atitude criadora. É imprescindível a seleção de 
conhecimentos e de práticas que tornem possíveis as descobertas e a 
construção de novos saberes, aproximando-se assim de experiências 
sistematizadas, de teorias e de pesquisas, desconsiderando o método 
enquanto modelo pronto.  Consideramos que essa é uma tarefa essencial ao 
ato de ensinar (OLIVEIRA, 2007, p. 15). 

 

A Maquiagem Teatral pode ser uma habilidade transformadora nesse estudo 

do método possível, estimulando o jovem estudante a conhecer mais sobre a Arte de 

um modo geral, para que tenha um entendimento do papel na sociedade e perceber 

as possibilidades desse conhecimento para observar, analisar e criticar a função da 

maquiagem no espetáculo. Não é possível aprender e compreender a maquiagem 

apenas com o domínio das técnicas, é preciso praticá-las e estuda-las muito para 

chegar a este lugar. 

 

Quando se põe em cheque a formação do especialista de ensino, qualquer que 
seja a área, surgem questões que, se por um lado guardam o ranço vetusto 
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das conjunturas históricas, políticas e pedagógicas que marcaram a 
experiência brasileira, por outro têm ares de espantosa atualidade. (SANTANA, 
2000, p.191) 
 

O aprendizado da maquiagem requer do aprendiz um olhar sensível e crítico 

sobre o tema e requer um conhecimento sobre a cenografia, a indumentária, a 

iluminação, entre os demais elementos plásticos e visuais do espetáculo, mas ele 

precisa estudar sobre as estéticas teatrais, dramaturgia, história do Teatro, história da 

arte, cinema entre outros e, principalmente, gostar de arte e de consumir arte. 

Para o licenciando, o aprendizado das demais áreas da visualidade da cena é 

facilitado graças à oferta das disciplinas dos currículos dos cursos que são oferecidas 

em sua maioria obrigatoriamente, mas não abarca todo esse conhecimento. Caso seja 

do seu interesse, cabe a ele buscar maior conhecimento fora da universidade 

participando de oficinas, cursos, assistindo a palestras, ou participando de cursos 

especializados na área de interesse, para alicerçar o seu aprendizado. 

Há casos em que a imersão do aluno no conhecimento da área da visualidade 

plástica do Teatro desperta nele um interesse maior que o levou à profissionalização. 

Na Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, alguns alunos se 

debruçaram sobre os estudos da Maquiagem e dos figurinos para o teatro e já atuam 

em espetáculos profissionais no Estado de Sergipe. 

Quanto à inserção do uso das manifestações populares e folclóricas brasileiras 

e de outras origens, percebe-se que faltou um olhar mais sensível por partes de alguns 

dos professores entrevistados para esta pesquisa, a partir dos questionários 

respondidos pelos mesmos. 

O Brasil é um país rico em folguedos populares de herança indígena, africana 

e europeia, que são as mesmas que originaram a formação do povo brasileiro, sendo 

uma área farta para a exploração das possibilidades para a maquiagem utilizada no 

teatro, porque nelas os brincantes pintam os seus rostos e em alguns casos todo o 

seu corpo. 

O professor Claudio Mercês da Escola de Teatro e Dança da UFPA, apresentou 

dados que mostram que a riqueza do colorido natural da região norte do Brasil, suscita 

a exploração das formas e cores das manifestações folclóricas no aprendizado das 

maquiagens, assim como a utilização dos recursos naturais extraídos da floresta 

amazônica. 
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A cultura indígena também influencia a pesquisa e a utilização dos pimentos e 

óleos extraídos das plantas e dos recursos minerais que estão à mão dos habitantes 

desta região. 

 

2.8.1 Sobre a escassez de material bibliográfico 

 

Um problema que por muitas vezes limita o ensino e o aprendizado da 

Maquiagem Teatral nos cursos universitários brasileiros é a pouca bibliografia sobre 

o assunto em língua portuguesa. A carência de material bibliográfico que nos 

possibilite dialogar com teóricos sobre a maquiagem é quase nula. As poucas 

publicações em língua portuguesa que se dedicam ao assunto são pequenos trechos 

de autores que abordam a questão da maquiagem como signo teatral, ou em citações 

de experiências de alguns diretores de teatro que utilizaram a maquiagem em algum 

trabalho e pontuaram a sua funcionalidade. 

A professora Monica Magalhães destaca em um artigo seu, a carência de 

material bibliográfico sobre a Maquiagem Teatral, como uma das limitações para o 

estudo e ensino desta Arte: 

 
De início, enfrenta-se uma barreira pela escassez de literatura específica, de 
informações e de profissionais capacitados nessa área. As poucas obras 
encontradas, normalmente em outros idiomas, enfocam principalmente o uso 
das técnicas. Os livros que privilegiam um pensamento sobre a criação da 
caracterização ainda estão aquém da demanda em relação ao ensino e à 
prática, que vêm se fazendo cada vez mais presentes nas escolas, festivais de 
Teatro e mercado de trabalho (MAGALHÃES, Monica. Caracterização teatral: 

uma arte a ser desvendada. In: TELLES, Narciso, FLORENTINO Adilson. 
Cartografias do ensino de teatro. Uberlândia: Edufu, 2009, p. 209) 

 

Através das respostas dos questionários enviados aos professores para esta 

pesquisa, concluímos que é notória a unanimidade em relação à bibliografia sobre o 

tema. Os seis professores apontam para essa lacuna e, cada um ao seu modo, está 

desenvolvendo ou já desenvolveu pesquisas na tentativa de criar um repertório nos 

estudos da Maquiagem Teatral e, dessa forma, proporcionar a estudantes, 

pesquisadores e até mesmo aos curiosos sobre o assunto, uma possível bibliografia. 

A história da maquiagem no Teatro presente nos conteúdos programáticos é 

abordada de forma sucinta, por conta da carga horária destinada à disciplina, assim 
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como pelo pouco material existente, o que caracteriza uma lacuna sobre o assunto61. 

Cabe ao estudante interessado em ter um conhecimento maior, buscar mais 

informações sobre os conteúdos históricos em outras pesquisas.  

 Existem publicações em língua estrangeira, como explica Magalhães na citação 

acima, mais especificamente em inglês, mas a aquisição desse material requer uma 

pesquisa em sites internacionais, que aumentam o seu custo ou, quando possível, 

adquirir em viagens para fora do Brasil. 

 Há alguns anos começaram a surgir pesquisas em nível de pós graduação 

stricto sensu que iniciaram uma discussão sobre a maquiagem, com o objetivo de 

preencher a referida lacuna. Alguns pesquisadores do tema dissertam sobre a 

maquiagem na construção de personagens ou da cena, outras sobre estudos 

semióticos, sobre processos criativos, entre outros.  

Tal fato nos permite acreditar que em alguns anos poderemos encontrar livros 

sobre a Maquiagem Teatral com menos dificuldade que hoje. O que não deixa de ser 

um alento para os professores e estudantes que desejam se dedicar mais a conhecer 

sobre a história da Maquiagem Teatral, por exemplo. 

Alguns trabalhos de conclusão de dissertação de mestrado e de tese de 

doutorado já apresentados, pontuam o corpo desta pesquisa sobre os estudos da 

Maquiagem Teatral no Brasil, mas que ainda não foram publicadas, e que podem ser 

utilizadas como referencial teórico sobre o tema para outras pesquisas e preparação 

de aulas. 

Nesse segmento, um trabalho de dissertação de mestrado que faz um percurso 

da história da maquiagem já citada neste capítulo, é da autoria do Professor Marcelo 

Denny Leite, da ECA/USP. O seu trabalho, intitulado As funções expressivas e 

comunicativas da maquiagem na arte teatral (2004), apresentado como requisito para 

a obtenção do título de Mestre em Artes Cênicas, é uma das poucas publicações em 

língua portuguesa sobre o assunto. Leite inicia a sua pesquisa sobre a maquiagem 

                                                           
61 O professor Marcelo Denny Toledo Leite, preenche em parte esta lacuna, com a sua dissertação de 
mestrado defendida na USP, em 2004, intitulada: Funções expressivas e comunicativas da maquiagem 
teatral, na qual dedica um capítulo a história da maquiagem na formação das civilizações. A Professora 
Monica Magalhães também preenche tal lacuna em sua dissertação de mestrado, defendida na UFF, 
em 2005. O maquiador Duda Molinos e a historiadora Ana Carlota Vitta fizeram publicações sucintas 
acerca do assunto. 
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nas primeiras civilizações de que se tem conhecimento, perpassa pela maquiagem no 

Teatro oriental até chegar a maquiagem no Teatro ocidental, apresentando- nos um 

bom panorama histórico sobre o assunto. 

A professora Monica Magalhães da Escola de Teatro da UNIRIO utilizou como 

tema para a sua dissertação de Mestrado, o processo criativo da composição da 

maquiagem para o espetáculo Partido, do Grupo Galpão, de Minas Gerais, com o 

título: Um rosto para a personagem: o processo criativo das maquiagens do 

Espetáculo teatral Partido (2004), pela Universidade Federal Fluminense. E a sua tese 

de doutorado, apresentada em 2010, na mesma universidade trata da análise da 

construção do sentido da maquiagem de um modo geral, da maquiagem cênica e da 

body painting, com o título: Maquiagem e pintura corporal: uma análise semiótica 

(2010). 

O professor de Maquiagem Teatral aposentado, Jesus Fernando Vivas de 

Souza, da Universidade de Brasília, apresentou em 2004, no PPGAC/UFBA, a 

dissertação intitulada A maquiagem na construção da personagem (2004). Um 

trabalho primoroso sobre as origens da maquiagem no Teatro grego, passando pela 

fisiogonomia62, estudada pelo filósofo, gramático e sofista Pólux, na Grécia antiga até 

ao processo de criação da maquiagem para um espetáculo do Curso livre de Teatro 

da UFBA. 

A professora Renata Cardoso apresentou a dissertação intitulada: O 

Mambembe: Uma experiência de criação de maquiagem na formação de atores pelo 

PPGAC – UFBA em 2008, que trata da criação da maquiagem durante os processos 

de ensaio de um espetáculo. 

A professora Monica Magalhães ressalta a importância do surgimento de outras 

pesquisas sobre a maquiagem teatral como alguns trabalhos de conclusão de 

graduação: “É interessante observar que as poucas pesquisas em TCC e em pós 

graduação passam pelo não conhecimento e pela escassez de literatura. (Depoimento 

ao pesquisador em 30/08/2015)” 

No entanto, as publicações sobre as técnicas de maquiagem apresentando o 

passo a passo de como executar as maquiagens, as publicações são em língua 

inglesa e o acesso a elas não é simples. Algumas podem ser encontradas em sites 

                                                           
62 Estudo e codificação das máscaras da tragédia e da comédia, por tipos. 
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web de compras, como por exemplo, o amazon.com, ou, podem ser adquiridas em 

viagens fora do Brasil. 

Desse modo, chega-se à conclusão que pesquisas em Artes Cênicas voltadas 

para o ensino da Maquiagem Teatral existentes assim como outras que estão sendo 

realizadas poderão preencher essa lacuna a longo prazo. Quanto ao acesso a esse 

material já produzido, só através de pesquisa pela internet, buscando-se as suas 

localizações nos sítios virtuais dos programas de pós-graduação, onde estas foram 

desenvolvidas e nas bibliotecas virtuais das respectivas universidades. 

Quanto maior o volume de pesquisas sobre a Maquiagem Teatral, melhor para 

a atuação de estudantes, professores e pesquisadores. Sendo assim, o ensino das 

disciplinas voltadas para o tema terá um repertório mais amplo e fomentará o 

surgimento de outras pesquisas, incentivando também o surgimento de novos 

profissionais na área, preferencialmente que possam aliar a prática profissional ao 

ofício de educador.  

O licenciando em Teatro precisa estar preparado para os desafios que a 

educação nos oferece em todos os seus campos. Cada um tem o direito de escolher 

os caminhos para o seu trabalho com o que mais se identifique. Para aqueles alunos 

em que desperte o interesse nos elementos visuais da encenação e que souberem 

tirar proveito em sua prática pedagógica, uma esta experiência de ensino da 

Maquiagem Teatral será de grande utilidade. 

No contexto da sala de aula, os futuros professores irão se defrontar com 

muitas das dificuldades que envolvem os processos educacionais. Na realidade da 

educação pública brasileira, questões como espaço físico, carga horária e recursos 

materiais, entre outros, vão exigir desses professores organização e articulação para 

colocar em prática o caráter artístico do ensino do Teatro, que se coadune com o 

estatuto da instituição em que trabalham, aliando o formato das aulas ao caráter 

didático, para que o Teatro se configure ao seu sistema de aprendizagem. 

Diante dessa perspectiva, a inserção do ensino da Maquiagem Teatral, como 

instrumento pedagógico na aula de teatro no ensino formal, na perspectiva da 

interdisciplinaridade, pode ser um caminho para despertar o interesse dos alunos pela 

ludicidade, formas, cores e texturas, estimulando-os ao conhecimento e entendimento 

das funções e potencialidades desta arte, gerando descobertas relevantes junto às  

turmas e, possivelmente, despertando o interesse, para o surgimento de futuros 

profissionais nesse segmento. 
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Ao analisar o trabalho de meus colegas que gentilmente dedicaram parte do 

seu tempo para responder os questionários, fornecendo os dados para as reflexões 

nesse capítulo, é notório o interesse em fazer o seu trabalho com a melhor qualidade 

possível. Para atingir bons resultados, é preciso vencer muitos obstáculos, desde a 

estrutura física, a falta de recursos materiais de boa qualidade, passando pela 

bibliografia quase inexistente, entre outros fatores. 

O exercício das disciplinas de Maquiagem Teatral exercita o fazer artista do 

aluno, aproximando-o do universo das artes visuais empregadas no teatro e das suas 

diversas possibilidades no contexto de um espetáculo. Durante o aprendizado das 

técnicas, articulado com as demais atividades de Teatro no contexto da sala de aula, 

os alunos tem acesso ao universo das formas, cores, texturas, um breve 

conhecimento da anatomia facial, despertando a curiosidade, que o levará a pesquisar 

sobre esse universo, em ferramentas como a internet, livros, programas de peças e 

outros materiais acessíveis. 

É importante ressaltar que é preciso dar o tempo necessário ao aluno para 

entender e absorver os conteúdos, com liberdade para explorar o seu rosto e corpo 

com a maquiagem, para a elaboração de imagens, que a princípio serão um reflexo 

do seu universo interior. Com isso, eles poderão aprimorar o seu traçado, aperfeiçoar 

os desenhos e absorver mais informações sobre imagens, formas e cores, até 

alcançar bons resultados, pensando nos aspectos físicos e psicológicos de um 

personagem e na relação da maquiagem com o contexto do espetáculo para a qual 

estiver sendo concebida. 

A concretização deste capítulo propõe reflexões sobre a inserção das 

disciplinas ligadas à Maquiagem Teatral no formato atual dos cursos de Licenciatura 

em Teatro nas universidades brasileiras. Foram criadas novas Licenciaturas em 

Teatro nos últimos anos, com o advento da Restruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), porém, em muitas delas, o quesito estrutura física é 

um fator negativo, haja vista que as aulas de Maquiagem Teatral requerem um 

laboratório específico, com uma estrutura mínima para atender às necessidades 

básicas, para o ensino e prática das técnicas desta disciplina.  

Ainda há um enorme caminho a ser percorrido, aponto no próximo capítulo as 

minhas sugestões dentro do contexto do ensino do Teatro, refletindo a cerca do papel 

do professor de maquiagem teatral na Licenciatura em Teatro, ressaltando de que 
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maneira o aprendizado da referida disciplina pode ser importante na sua prática 

docente. 
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Capítulo 3 

 

3.1 A experiência metodológica no ensino da maquiagem teatral  

 

Em consonância com a proposta deste estudo, que tem como objetivo estudar 

o ensino da Maquiagem Teatral para os cursos de Licenciatura em teatro, o presente 

capítulo discorrerá acerca de uma experiência metodológica prática no Curso de 

Licenciatura em Teatro do Núcleo de Teatro da Universidade Federal de Sergipe, o 

qual apresento como um modelo de ensino para outras licenciaturas em teatro. 

Com a intenção de que este estudo seja lido e se possível, aplicado por 

professores de maquiagem teatral em todas as esferas do ensino do teatro, por atores, 

diretores, pesquisadores de teatro e curiosos pelo assunto, esta experiência de ensino 

será descrita a partir de um plano de aula elaborado para a disciplina, abordando os 

fundamentos da maquiagem, uma descrição do estudo de volume, profundidade, 

cores e texturas; da anatomia facial; das técnicas básicas, dos resultados, dos 

processos avaliativos e do seu desdobramento, possibilitando um diálogo com outras 

disciplinas do currículo do curso, estimulando os alunos a dialogar com a maquiagem 

no ensino de teatro na educação básica, numa perspectiva transdisciplinar. 

Esta experiência precede um método de ensino da Maquiagem Teatral 

desenvolvido em mais de vinte anos de docência, no qual o aprendizado das técnicas 

de maquiagem ensinadas em aula acontece com o exercício da auto maquiagem, 

onde os alunos absorvem os conteúdos de maneira mais rápida, assim como otimiza 

o tempo da aula, por se tratar de uma carga horária em que o programa da disciplina 

deve ser cumprido.  

 

 

3.1.1 O termo método 

 

 A origem do termo método é grega, methodos, segundo o dicionário Aurélio, 

significa “caminho para chegar a um fim”. E também significa: “1. Caminho pelo qual 

se atinge um objetivo. 2. Programa que regula previamente uma série de operações 

que se devem realizar, apontando os erros evitáveis em vista de um resultado 

determinado. 3. Processo ou técnica de ensino. 4.Modo de proceder, maneira de agir, 

meio. 5.” (FERREIRA, 1999, p. 1328). 



133 
 

 O termo método é utilizado no ensino do teatro desde há muito tempo, assim 

como nas artes em geral, desde o homem primitivo que produzia a sua arte seguindo 

os seus procedimentos. Se levarmos o nosso olhar para um passado não muito 

distante, encontraremos a aplicação do termo em algumas estéticas teatrais que, de 

fato, foram os primórdios do ensino do teatro, como, por exemplo, a contribuição de 

Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou, no final do século XIX. De acordo com o 

Professor Arão Paranaguá, 

 

Com o aparecimento das primeiras propostas pedagógicas para a arte 
dramática – algumas delas baseadas em pesquisas de artistas como 
Stanislavski e posteriormente em outros –, antenadas com o avanço da 
psicologia e da educação, foi sendo elaborada, aos poucos, uma concepção 
na qual o educando é visto como um ser em desenvolvimento, para quem se 
oferece a possibilidade de amadurecer potencialidades sensíveis e criativas, 
como forma de habilitá-lo ao uso e à apreciação da linguagem dramática 
(SANTANA, 2000,p.23) 
 

 

 Em seu método, Stanislavski propõe uma interpretação naturalista-realista para 

os atores do teatro. Método este que consiste em fazer com que o ator investigue as 

intenções da personagem a partir da interiorização dos sentimentos, para motivar as 

ações, os objetivos e as motivações que o fizeram estar em determinadas situações 

da peça a ser encenada. 

 O processo criativo do método criado por Stanislavski trabalha com os 

elementos da memória, imaginação, ação, concentração, verdade, objetivo e 

circunstancias dadas, entre outros. Estes elementos podem dar sustentabilidade para 

a investigação do ator no processo de criação de um personagem que pode surgir 

gradativamente no decorrer dos ensaios. 

 Segundo o método de Stanislavski, “todos os atores que são artistas, os 

criadores de imagens, devem servir-se de caracterizações que os tornem aptos a se 

encarar nos seus papéis” (STANISLAVSKI, 1996 a, p.53). Ou seja, buscar 

características interiores que possibilitem o ator encontrar a individualidade das 

personagens, e revelar os seus sentimentos de forma verdadeira, e exprimir o caráter 

do seu papel. Para este autor, o ator precisa se metamorfosear por dentro e por fora. 

 Ainda sobre a caracterização enquanto uma máscara que oculta o ator e revela 

o personagem, Stanislavski afirma:  
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A caracterização é a máscara que esconde o indivíduo-ator. Protegido por ela, 
pode despir a alma até o último, o mais íntimo detalhe. Este é um importante 
atributo ou traço da transformação (...) a caracterização quando acompanhada 
de uma verdadeira transposição, é uma grande coisa (STANISLAVSKI, 1996 
a, p.53)” 

 

 Ao longo de sua investigação, o ator pode lançar mão da caracterização 

externa, preferencialmente quando faz uso do seu imaginário e de fatos de sua vida 

real e ou da vida de outras pessoas, e calca-se na observação e intuição.  

Na construção da caracterização externa, quando o ator faz uso da maquiagem 

teatral, como já vimos no primeiro capítulo deste trabalho, ele a utiliza como um signo 

visual que o ajuda a compor as características externas da sua personagem, 

amplificando ou ocultando os seus traços até encontrar a máscara, pintada em seu 

rosto, com o uso dos cosméticos e das suas habilidades com as técnicas. Segundo o 

Professor Marcelo Denny Leite, 

A maquiagem não cria sozinha o personagem, somente ajuda a revela-lo, 
nenhuma maquiagem está completa sem um ator por baixo, e uma maquiagem 
concebida dentro de um espetáculo deve ser pensada, analisada sobre sua 
importância e efeito comunicativo, do contrário a maquiagem pode destruir a 
caracterização do ator. (LEITE, 2004, p.187) 

 

 O rosto do ator é uma estrutura tridimensional, ou mesmo um espaço primeiro 

da ação espetacular, no qual a maquiagem é utilizada para realizar as suas funções: 

ampliar, reduzir, camuflar, revelar, transformar o rosto do ator na caracterização a qual 

está a serviço. Mas não é a maquiagem que compõe o personagem no ator, ela é um 

dos elementos que fazem parte da sua caracterização externa concebida para agregar 

ao ator, expondo as suas características internas. 

O ideal é que todo espetáculo tenha um profissional especializado para a 

concepção da maquiagem e que esta aconteça em conjunção com o texto encenado, 

com a ideia do encenador e quando possível, em parceria com o ator que vai usá-la. 

Acredito que o maquiador deve ouvir o ator e estar presente nos ensaios, para 

acompanhar e entender o seu processo de criação.  

 Sobre a sistematização do seu método, que pode ser desenvolvido em 

qualquer lugar do mundo, Stanislavski declara que este é o resultado de um trabalho 

desenvolvido por toda a sua vida de teatro. A matéria bruta deste foram os seus 

estudos sobre a natureza do ator, a partir das quais concluiu: não existem fórmulas 

para tornar alguém um ator, que só sendo verdadeiro o ator atingirá a verdadeira 
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interiorização dos sentimentos para melhor executar as ações de uma peça e que a 

organicidade do ator é o único meio para alcançar os verdadeiros sentimentos. 

 Sobre as descobertas de Stanislavski e posteriormente outros encenadores 

que se debruçaram sobre o trabalho do ator, o professor Arão Paranaguá Santana, 

aponta estas como uma das importantes contribuições para o trabalho do ator e 

consequentemente para o ensino do teatro: 

 

No bojo da revolução cênica que marcou a virada do século, foram concebidas 
propostas que deram novos rumos à arte dramática como um todo e 
especialmente à arte do ator, muitos fatores de natureza estética e técnica 
tornaram mais complexo o fazer teatral, exigindo um procedimento novo. 
(SANTANA, 2000, p.66) 

 

 Como afirma Santana na citação acima, as propostas estéticas de teatro 

surgidas a partir do advento do método de Stanislavski e de outros artistas, como 

Brecht, Artaud, Grotowski, entre outros, foram de grandes contribuições para o ensino 

do teatro, assim como para outros artistas surgidos posteriormente no cenário teatral 

mundial, que se tornaram inspiração na inovação na forma de fazer e ver o teatro, 

tornando-se também, uma base teórica  importante na formação de professores de 

teatro, assim como para atores, diretores e outros profissionais de teatro. 

 A professora Monica Magalhães aponta o método de Richard Corson63 como o 

único ensino didático da maquiagem, de que se tem conhecimento. Em seu método, 

Corson orienta a pensar a maquiagem para o personagem, com precisão de detalhes, 

partindo de uma observação do rosto do ator que vai usá-la. Sobre este autor, afirma 

Magalhães:  

 

Este método faz com que se pense em cada área do rosto e, 
consequentemente, para cada personagem que se cria, de forma a não deixar 
escapar qualquer detalhe. O método da reprodução de uma obra é limitador, 
pois a cópia impede a originalidade. (MAGALHAES, 2014, p.15) 

 

 A experiência de ensino da maquiagem teatral para os alunos de Licenciatura 

em Teatro da UFS, desenvolve-se com um estudo das principais técnicas, 

estimulando os alunos a um  processo de criação partindo de seu imaginário, baseado 

nos seus conhecimentos de arte e da observação do mundo, possibilitando maior 

conhecimento sobre o tema, para um melhor aproveitamento desta, como futuros 

                                                           
63 Maquiador de teatro e cinema. 
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professores de teatro, em sua práxis educacional, tornando-a uma aliada em 

situações diversas, que serão apresentadas no corpo deste capítulo.  

 

3.2 A experiência de ensino da Maquiagem Teatral na Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 O método que desenvolvo nas minhas aulas foi organizado a partir das minhas 

experiências na docência da disciplina Maquiagem Teatral e pesquisador, tomando 

por base o aprendizado como aluno da Professora Claudete Elóy de Souza (1959)64 

da Escola de Teatro da UFBA, onde cursei os Bacharelados em Interpretação e 

Direção Teatral entre os anos de 1993 a 1999; os cursos e oficinas de maquiagem 

que participei; as minhas experiências como maquiador de teatro e no campo do 

conhecimento teórico, os estudos da semiologia, da história do teatro, da dramaturgia, 

do método de interpretação realista-naturalista de Stanislavski, os estudos da 

iluminação teatral, da anatomia facial, da cosmética em geral e de estudos sobre a 

maquiagem teatral, como, a dissertação do Professor Jesus Fernando Vivas de Souza 

intitulada A maquiagem na construção da personagem, pelo PPGAC – UFBA, e outras 

dissertações e teses que se debruçaram a estudar a maquiagem teatral, , com o viés 

para a formação do professor de teatro. 

 Por ter experiência no ensino da maquiagem para alunos de Interpretação, 

Direção Teatral e Licenciatura em Teatro, assim como em cursos de formação do ator, 

sempre busquei direcionar o meu trabalho no intuito de atender as necessidades de 

cada uma dessas modalidades para que os conteúdos das minhas aulas se tornassem 

úteis na vida profissional desses alunos. Esta pesquisa tem como recorte o ensino da 

maquiagem na Licenciatura em Teatro, cujo método, objeto desta tese, tem se 

desenvolvido no Núcleo de Teatro da UFS, desde o ano de 2009.   

 A partir de agora, apresento a estrutura das aulas de maquiagem que ministro 

na Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe65 onde descrevo o 

método utilizado, como parte integrante desta pesquisa, informando o leitor sobre a 

universidade e o núcleo onde este é desenvolvido. 

                                                           
64 Maquiadora, cenógrafa, figurinista, aderecista e Professora do Departamento de Técnicas do 
espetáculo da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, desde o ano de 1990. 
65 Criada em 1967, sob o decreto nº 269, com a junção das faculdades de direito, medicina, filosofia, 
química, serviço social e ciências econômicas, que instituiu a Fundação Universidade Federal de 
Sergipe, integrada ao sistema federal de ensino. 
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 Criado em 2006 sob a resolução nº 91/2006/CONEPE, o curso de Licenciatura 

em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, com a carga horária total de 3.045 

(três mil e quarenta e cinco) horas aula, com 203 (duzentos e três) créditos, dos quais 

169 (cento e sessenta e nove) créditos são obrigatórios, 20 (vinte) créditos optativos 

e 14(quatorze) créditos de atividades complementares, tendo como objetivo, 

 

Habilitar professores para o ensino de teatro, capacitando-os para a atuação 
na educação básica, escolas especializadas da área e demais contextos de 
ensino e aprendizagem, e, contribuir para o desenvolvimento artístico-cultural 
do Estado de Sergipe, desenvolvendo estudos que possibilitem a ampliação do 
conhecimento na área e sua aplicação em projetos educacionais (Resolução 
91/2006 Conepe-UFS – PP/NTE/UFS) 
 . 

 A primeira turma ingressou por processo seletivo do vestibular, no ano de 

2007, quando eram oferecidas cinquenta vagas.  

Quando da criação do currículo para este curso, a disciplina denominava-se 

“Maquiagem e Máscara”, código 604042, e a carga horária de 60 (sessenta) horas 

aula, com 04 (quatro) créditos e a seguinte ementa: “Iniciação às técnicas de 

maquiagem cênica (caracterização de personagens). Confecção de máscaras. Prática 

de ensino envolvendo confecção e utilização de maquiagem cênica e máscara” 

(Resolução 91/2006 Conepe – UFS). 

 Com a alteração do projeto pedagógico do curso no ano de 2011, sob a 

resolução 107/2011/CONEPE, a disciplina passa a ser chamada como “Maquiagem 

Teatral”, com o código 604183, e com a mesma carga horária e número de créditos, 

e tendo a seguinte ementa: “Iniciação às técnicas da maquiagem teatral (para 

caracterização de personagens). Compreensão do uso da maquiagem teatral como 

instrumento educacional. (Resolução 91/2206 Conepe – UFS). 

 Com esta mudança, o foco passou a ser apenas a maquiagem, tendo um ganho 

para os alunos, pois a carga horária era totalmente dedicada ao seu ensino. As 

máscaras ganharam uma nova disciplina denominada “Máscaras para o teatro” com 

a carga horária de 30 (trinta) horas aula e 02 (dois) créditos. 

 A disciplina é ofertada no sexto período da grade curricular e tem como pré-

requisito as disciplinas 604180 – “Fundamentos das Artes Visuais”, que atende ao 

ensino das cores, formas, texturas e volumes para o seu emprego nas demais 

disciplinas ligadas a estes conteúdos; e 604182 – Indumentária no teatro, que dá conta 

do ensino do figurino no teatro e a sua relação com o corpo de quem o usa e 
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empregando também as possibilidades de criação e execução de figurinos com 

materiais alternativos.  

 A carga horária é então dividida em quinze semanas, com quatro horas 

semanais a cada encontro, totalizando as sessenta horas semestrais, como determina 

o projeto pedagógico do curso. A disciplina é ofertada em apenas um semestre por 

ano, com uma ou duas turmas, com uma média de 20 alunos por turma. 

A organização dos conteúdos desta disciplina segue um cronograma criado 

pelo professor, que é sequencial e deve ser seguido no correr do semestre letivo, 

podendo haver alterações por conta de feriados nos dias de aula, greve e outros 

fatores. 

1ª semana – Apresentação da disciplina, ementa, avaliações e lista de material. 

Introdução a história da maquiagem; 

2ª semana – Continuação da história da maquiagem; 

3ª semana – Estudos da anatomia facial; 

4ª semana – Estudos do claro-escuro nas artes plásticas e no teatro; 

5ª semana – Exercícios de técnica do claro-escuro com maquiagem; 

6ª semana – Maquiagem básica e maquiagem de envelhecimento; 

7ª semana – Maquiagem de etnias (mudanças de etnia e pinturas étnicas); 

8ª semana – Maquiagem de etnias das formas espetaculares orientais; 

9ª semana – Maquiagem em preto e branco (caveira e fantasia); 

10ª semana – Maquiagem de animalização 01; 

11ª semana – Maquiagem de animalização 02; 

13ª semana – Maquiagem de criação a partir das técnicas aprendidas; 

14ª semana – Exercício de composição de maquiagem para uma peça teatral; 

15ª semana 66 – Atividade prática aberta ao público para a prática da 

maquiagem (em mostras públicas das disciplinas de montagem, quando 

solicitada pelo professor); avaliação da disciplina e entrega dos trabalhos finais. 

 

Dentro da carga horária destinada à disciplina é possível proporcionar a 

vivencia artística da maquiagem, visando a caracterização de personagens, a 

                                                           
66 Esta atividade varia muito por semestre. Quando há uma relação interdisciplinar é possível a 
realização da maquiagem em mostras de outras disciplinas, e também, minicursos de maquiagem 
artística em no Campus da UFS ou em comunidades carentes na cidade de Aracaju ou em outras, onde 
residem alunos do curso. 
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concepção de uma maquiagem para uma peça teatral, a prática da 

interdisciplinaridade, focando o seu uso no ensino de teatro, no processo de formação 

de professores.  

A organização das aulas visa perpassar pelos pontos principais no aprendizado 

das técnicas da maquiagem teatral, assim como o conhecimento dos materiais, estudo 

das cores, estudo da anatomia facial e exercícios práticos, conforme o plano 

apresentado acima. 

Àqueles alunos que demonstrem interesse em estudar mais sobre a 

maquiagem teatral, é aconselhado procurar outros cursos de maquiagem teatral com 

fins de profissionalização nesta área, preferencialmente fora do Estado de Sergipe, 

por se tratar de uma área ainda muito carente de bons profissionais. 

No primeiro encontro com os alunos é apresentada a lista de material 

necessário para as aulas. É do conhecimento de quem lida com a esta técnica teatral 

que um bom resultado da maquiagem é também atribuído à qualidade dos produtos. 

Existem marcas de produtos no mercado que apresentam bons resultados, porém o 

custo é alto para a maioria dos alunos, então, eles são informados de que existem 

estas marcas, e é opcional a aquisição de qualquer marca, de acordo com as 

condições de cada um. Acredito que o importante é o aluno compreender o processo 

de realização das maquiagens, independentemente da qualidade dos produtos. 

Existe também a possibilidade de desenvolver algumas maquiagens 

artesanalmente, mas as instalações física atual do NTE/UFS não possui uma estrutura 

mínima, com armários, fogão e um refrigerador para preparar e conservar os produtos, 

permitindo sua manipulação, como, por exemplo, a base cremosa branca que pode 

ser pigmentada e com isso, obter-se outras cores. 

Dentre os produtos que podem ser preparados em sala de aula, estão o sangue 

artificial, o verniz teatral, postiços com lã e ou algodão, massas de modelar, entre 

outros, que os alunos aprendem a fazer, para eventuais maquiagens com efeitos 

especiais que tenham a necessidade de aplicar postiços e em efeitos de cortes e 

cicatrizes, por exemplo. 

Nessa perspectiva alguns materiais que podem ser extraídos da natureza são 

sugeridos aos alunos experimentarem também, para a obtenção de pigmentos, 

inspirados em culturas como a indígena, por exemplo, que utiliza como fonte de 

matéria prima, pigmentos como o urucum para obter a cor vermelha e a nódoa do 

jenipapo verde para a preta. É aconselhável ao aluno pesquisar e testar tais produtos 
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antes em sua própria pele, somente depois lançar mão deles na execução das 

maquiagens.  

O efeito dessas maquiagens é satisfatório em atividades em sala de aula e em 

apresentações públicas, no âmbito escolar, quando usado com certos cuidados, como 

não fazer uso muito próximo da área dos olhos e da boca, por exemplo. Tais cuidados 

devem ser dobrados quando do usos desses produtos em crianças. É sempre 

recomendado fazer testes antecipadamente. 

A proposta de sugerir aos alunos fazer o teste com materiais orgânicos para a 

obtenção de produtos para a maquiagem em sua prática como professor, provém das 

possíveis dificuldades que estes irão encontrar futuramente, devido a falta de recursos 

financeiros na educação pública básica, por exemplo. 

No conteúdo programático organizado para a disciplina citado anteriormente 

neste capítulo, não consta o ensino de efeitos especiais, como, por exemplo, cortes, 

cicatrizes, marca de tiro, queimadura, etc. Porém quando a turma é mais dinâmica e 

rápida na absorção dos conhecimentos da disciplina, é proposta uma aula extra para 

o ensino de alguns desses efeitos. Numa próxima reformulação do currículo do curso, 

é possível a criação de uma nova disciplina optativa para atender a esta demanda. 

 

3.2.1 Para ensinar a anatomia facial na sala de aula 

 

 Compreendo que, para aprender as técnicas da maquiagem teatral é preciso 

conhecer o principal território desse trabalho: o rosto humano. Para isso, é preciso ter 

algum conhecimento sobre a anatomia humana, especificamente a facial. O que 

facilitará ao aluno desenvolver noções sobre a pele e os seus tipos, sobre a 

musculatura e a ossatura do rosto e os seus traços. 

 Para preencher este quesito dentro da carga horária da disciplina, é feita uma 

condensação desses conteúdos em uma ou duas aulas, quando necessário, e indico 

material bibliográfico em livros e sites, para que os alunos procurem conhecer mais 

sobre o campo de trabalho da maquiagem. 

 Compreendo que o estudo da anatomia facial é de fundamental importância 

para o aprendizado da maquiagem teatral. É o espaço no qual mais se exploram as 

possibilidades de transformação que a maquiagem no teatro é capaz de realizar. É a 

área onde o maquiador compõe, com pinceis e cosméticos um novo rosto, a partir do 



141 
 

rosto a ser pintado e que desaparece para deixar surgir a caracterização do 

personagem. 

 É importante salientar que o uso da maquiagem teatral não se resume apenas 

ao rosto. Há situações em que a concepção do espetáculo pede uma maquiagem que 

se estenda por todo o corpo, ou nas partes que estarão expostas, como, por exemplo, 

mãos, pés, pescoço, nuca, colo, entre outros. E em outras situações, pode-se fazer 

uso da pintura corporal. Em sua tese de doutorado, Monica Magalhães acena para a 

importância desta técnica para entender esta pintura como uma geradora de símbolos 

que abrem espaço para uma leitura sobre antigas culturas que a usava para ampliar 

a imagem do ser humano num processo de conexão com o universo metafísico, no 

intuito de explorar a função da maquiagem além do corpo: 

 

A pintura corporal, muito utilizada pelos povos de cultura tradicional, promove 
a valorização da multidimensionalidade dos corpos assegurando assim a 
conexão da cabeça ao corpo, deixando de consagrar apenas o rosto, como 
ocorre na cultura moderna, de acordo com o pensamento de Deleuze. Essa 
valorização do corpo é denominada de corporalidade, de acordo com o que é 
relatado por Lux Vidal e Aracy Lopes da Silva, e a pintura corporal, de uma 
forma mais ampla a body art “faz do corpo uma matriz de símbolos e um objeto 
de pensamento, cujos temas são mitológicos, cerimoniais e refletem também 
uma organização social, assim como o corpo do ator é transformado em cenário 
por meio da maquiagem cênica” (MAGALHAES, 2014, p.13). 
 
 

 Para a obtenção de resultados satisfatórios na maquiagem, é importante 

conhecer, mesmo que de forma sintética a anatomia facial: musculatura, ossatura e 

especialmente, a pele do rosto. Este conhecimento é um grande facilitador no 

processo de aprendizagem das técnicas da maquiagem teatral, e na sua concepção 

e realização, por se tratar de um organismo vivo, cujas funções naturais colaboram 

para verificar um efeito natural na maquiagem no rosto. O diretor teatral Eugenio Barba 

faz a seguinte observação, sobre o conhecimento da anatomia facial, para o uso da 

maquiagem por atores no teatro oriental: 

Um sistema geométrico efetivo é usado tanto no Japão quanto na China 
para calcular o desenho da maquiagem de acordo com às dimensões 
faciais. O suor no rosto dos atores dá as cores metálicas da maquiagem 
uma pátina cintilante, que aumenta a ilusão de vida. Esse efeito não 
parece completamente não-natural ao espectador, pois o rosto mantem 
toda a sua mobilidade (BARBA, 1995, p.116) 

  

 Para este aprendizado, é preciso conhecer os princípios da anatomia física do 

rosto humano. O estudo dos sistemas ósseo e muscular, é importante para fazer a 
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divisão do rosto em partes, e assim produzir alterações necessárias através da 

maquiagem, para atender às necessidades na caracterização de um personagem. A 

divisão do rosto facilita o aprendizado da maquiagem teatral e o uso dos cosméticos 

para criar efeitos como: disfarçar, acentuar e até mesmo modificar o formato do rosto, 

quando há necessidade, de acordo com as características do personagem, 

informadas no texto e também pelo conceito da encenação. 

 Nas páginas seguintes, temos duas imagens do rosto humano e da sua 

ossatura, para uma estudo da anatomia facial: 
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Figura 40: Imagem de esquema do rosto humano. 

 

Fonte: Apostila de maquiagem, de Monica Magalhaes, UNIRIO, ainda em construçao. 
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Figura 41: Imagens da divisão dos músculo e ossos do rosto humano. 

 

Fonte: apostila “Apostila de caracterização” da Professora Monica Magalhaes, da UNI-RIO, ainda em construção. 
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 No intuito de construir externamente um rosto para um personagem, se faz uso 

de três figuras geométricas: O triângulo, o círculo e o quadrado, como suportes para 

o entendimento do formato do rosto e facilitadores da concepção da maquiagem a ser 

realizada, para a obtenção de traços retos, curvos e mistos, elaborando-se uma 

moldura que se que adeque às características e emoções dos personagens. 

Esses traços podem ser ampliados ou reduzidos, de acordo com as 

necessidades, e ou até mesmo converter a moldura do rosto do ator à moldura do 

rosto da personagem, por meio de linhas retas ou curvas, para conduzir a uma 

maquiagem que melhor se adeque ao formato do rosto, demonstrando 

verossimilhança segundo o gênero da peça e a concepção do espetáculo.   

 

Figura 42: Figuras geométricas 

 

Fonte: flickr.com 

 

 Segundo o professor Jesus Vivas de Souza, “o conhecimento dessas formas 

torna perfeitamente possível converter a moldura do rosto do ator – circular, oval, 

triangular ou quadrada – na moldura exigida pelo rosto da personagem, por mais 

distintas que sejam uma da outra.” (SOUZA, 2004, p. 70) 

 No livro A Arte do Ator, Roubine escreveu sobre a importância da flexibilidade 

do rosto do ator, que potencializa as suas expressões através da maquiagem, quando 

“o magnetismo e a maleabilidade expressiva do rosto do ator foram descobertos 

empiricamente pelo teatro, que os utiliza segundo modalidades que tem a ver com as 

aptidões pessoais dos atores, com a estética à qual ele aderiu, como gênero 

dramático, as exigências da direção, etc.” (ROUBINE, 1985, p.55) 

 O rosto humano é capaz de revelar a idade, o estado emocional e psicológico, 

pode apresentar traços referentes à personalidade, atitude, além das condições 

físicas e de saúde de uma pessoa, por ser carregado de informações que podem ser 

evidenciadas no contexto da comunicação visual, a partir do uso da maquiagem. 
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 Na maquiagem teatral o rosto, uma estrutura tridimensional, funciona como 

uma tela para um pintor, estrutura bidimensional, sendo que o maquiador realiza o 

seu trabalho modificando o seu formato, para revelar um novo rosto, como um dos 

elementos visuais na caracterização externa do personagem, como diz Monica 

Magalhaes:  

 

O que se percebe é que a utilização do rosto, maquiado ou não, nas diferentes 
estéticas teatrais acompanha as transformações sofridas pela personagem, 
seja ela narrativa ou teatral. Enfim, rosto se torna um cenário ambulante, com 
seus músculos sendo trabalhados de maneira controlável ou não 
(MAGALHAES,2009, p.215).” 

 

 A modelagem do rosto, através da maquiagem, deve respeitar o seu formato, 

utilizando-se de um lápis marrom ou preto, conforme o tom da pele, ou uma sombra 

escura para as áreas que tenham profundidade e corretivos em tons mais claros que 

a pele ou mesmo um lápis branco, para as áreas mais volumosas, as protuberâncias 

ou relevos. 

 No âmbito da filosofia, de acordo com as ideias de Deleuze e Guattari o rosto 

pode ser construído pela abstração como um espaço de possibilidades infindas, como 

camadas que revelam ou camuflam traços da personalidade humana, 

O rosto constrói o muro do qual o significante necessita para ricochetear, 
constitui o muro do significante, o quadro ou a tela. O rosto escava o buraco de 
que a subjetivação necessita para atravessar, constitui o buraco negro da 
subjetividade como consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho 
(DELEUZE, GUATTARI, 1996, p. 32). 

 Os estudos da fisionomia67 e da fisiognomonia68 são grandes aliados na 

construção das expressões faciais do personagem quando é feita uma análise do 

rosto do ator e percebendo quais mudanças podem ser realizadas para a criação 

desse rosto, tomando como base as informações do texto, do conceito do espetáculo.  

 Pela leitura do rosto através da utilização dos estudos da fisiognomonia 

podemos investigar a personalidade de uma pessoa, observando-se suas 

características. A estrutura óssea e muscular também ajuda nesta análise. Nos 

                                                           
67 Conjunto dos traços e feições do rosto. 
68 Leitura facial que possibilita estudar os traços de personalidade e de comportamento de uma pessoa, 
pelas suas características e traços. É uma ciência milenar utilizada no oriente e no ocidente para 
diagnósticos e saúde e de comportamento mental. 
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estudos da bioenergética69, Alexander Lowen70 diz que “A aparência física exprime a 

personalidade do indivíduo” (LOWEN, 1958, p.11) 

 Segundo a medicina os traços do rosto estão relacionados a órgãos internos, e 

os mais antigos sabiam fazer um diagnóstico apenas analisando o rosto do paciente, 

como se este fosse um mapa que fornece informações sobre o funcionamento da 

saúde, como mostra o esquema na imagem seguinte: 

 

Figura 43: Desenho do rosto humano. 

 

Fonte: http://www.leituraderosto.com.br/page1/index.html 

 

Existem diversos modelos de rosto, como o redondo, quadrado, retangular, 

comprido, losango, triangular, em formato de coração e oval (vide figura nº 44), 

considerado o formato ideal do rosto humano, em uma qualificação mais generalizada. 

E a estrutura de cada tipo de rosto está de acordo com a ossatura e musculatura. A 

importância de se ter um conhecimento dos tipos de rosto existentes, deve-se `maior 

facilidade de executar possíveis alterações, quando necessárias, na concepção e 

execução das maquiagens, utilizando-se das três figuras geométricas já citadas. 

 

 

 

 

                                                           
69 Estudo da energia do corpo desenvolvido pelo Alexander Lowen que diz que esta é uma maneira de 
entender a personalidade em termos de corpo e dos seus processos energéticos. 
70 Psicoterapeuta que desenvolveu a bioenergética em 1953 
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Figura 44: Tipos de rosto. 

 

Fonte: forum.saude.doutissima.com.br 

 

Os componentes do rosto também tem as suas particularidades, e estas 

influenciam no uso da maquiagem. Olhos, nariz e boca e o formato das sobrancelhas 

devem ser analisados pelo maquiador, para que a maquiagem seja utilizada de forma 

harmônica e aplicada adequadamente a cada tipo. Ao realçar os traços e as expressões 

do rosto através da maquiagem, salientando-os, é possível ampliá-los, como, por exemplo no 

uso da mímica facial71 e da caricatura. Como já disse o semiólogo Tadeusz Kowzan, “a 

maquiagem como sistema de signos está em interdependência direta com a mímica do rosto. 

Os signos dos dois sistemas reforçam-se mutuamente ou se completam” (KOWZAN, 1988, p. 

108).  É desejável que tal ampliação seja construída pelo ator em investigação pessoal, para 

a criação de seu personagem. 

 

3.2.1.1 Os olhos e as sobrancelhas 

 

  Descritos pelos chineses como as janelas da alma, os olhos revelam o 

estado emocional, saúde, e outras informações sobre a pessoa. Os seus tipos são 

codificados genericamente como pequenos, grandes, fundos, redondos e 

amendoados.  Quando observa-se os tipos de olhos, é possível perceber de que 

maneira a maquiagem pode atuar para contribuir, desde um realçado ou uma correção 

                                                           
71 “Todas as contrações dos músculos faciais que produzem expressões mais ou menos transitórias; 
elas manifestam várias emoções no homem e são variáveis e multiformes” (STRENKOVSKY, 1937, 
p. 60) 
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que possam ampliá-los ou reduzi-los, de acordo com a necessidade estética e o 

gênero da peça72. Quando um ator tem os olhos muito próximos, por exemplo, o 

esfumaçado com um lápis ou uma sombra branca pode ajudar a adaptá-los conforme 

às necessidades. 

O traçado com lápis cajau branco acima dos cílios inferiores e outro com um 

tom mais escuro, conforme o tom da pele do ator73, é usado comumente para ajudar 

na ampliação e projeção das expressões dos olhos dos atores, conforme a distância 

entre o palco e a plateia. Os olhos também podem ser ampliados ou neutralizados 

com materiais que produzem efeitos especiais, conforme necessário. 

 

Figura 45: Tipos de sobrancelhas. 

 

Fonte:melissaingrid.blogspot.com 

 

A forma das sobrancelhas também influenciam no resultado da maquiagem no 

rosto dos atores. O seu formato revela a personalidade da pessoa e em cena deve 

evidenciar as características que relevem os traços do caráter do personagem, entre 

outras qualidades. Dentre os tipos de sobrancelhas destacam-se a reta, a arqueada e 

a levemente diagonal. E o seu formato sempre acompanha o tamanho dos olhos. 

                                                           
72 Há situações em que uma deformação dos traços do rosto é proposital, como na comédia por 
exemplo. 
73 Para pessoas de pele clara, é aconselhável usar o lápis marrom, reservando-se o lápis preto para 
pessoas de pele escura. Em algumas maquiagens alegóricas e de fantasia, usa-se o lápis preto em 
todos os tons de pele. 
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Na arte milenar chinesa a leitura do rosto é utilizada como um método do estudo 

da personalidade humana74, para conhecer o caráter e a personalidade do indivíduo. 

Os chineses acreditam que cada traço do rosto humano é carregado de informações 

sobre o comportamento do indivíduo e são determinantes quando a sua conduta 

pessoal e profissional. Esta arte foi utilizada pelos antigos imperadores chineses para 

delegar cargos de confiança e tomada de importantes decisões do governo. Esta arte 

ainda é utilizada nos dias de hoje pela medicina oriental tradicional. 

De acordo com a professora Monica Magalhaes, baseada no método de 

Corson, para calcular onde começa e termina a sobrancelha deve-se utilizar dois 

pincéis ou dois lápis na posição vertical, com um encostado na aba do nariz e o outro 

em diagonal ao canto externo do olho, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 46: Esboço de cálculo da simetria das sobrancelhas. 

  

Fonte: Apostila de Caracterização, da Profª Monica Magalhaes, UNIRIO, ainda em construção. 

 

Esta técnica é utilizada em larga escala na esfera do embelezamento feminino, 

especialmente para o traçado das sobrancelhas, para fins de correções desses traços 

com o emprego de tatuagens, popularmente conhecida como “sobrancelhas 

definitivas". O uso deste traçado permite realizar esta arte com simetria, segundo as 

profissionais desta área. 

As sobrancelhas podem passar por pequenas correções em situações de cena, 

como, por exemplo, serem realçadas quando muito finas ou reduzidas quando muito 

                                                           
74 Arte milenar conhecida como Mian Xiang – Existente há milhares de anos e envolve decifrar a 
personalidade e outras questões individuais a partir da interpretação das características que denotam 
os vários elementos do seu rosto. Fonte: www.showdomedo.blogspot.com.br 
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espessas, dentre outras possibilidades e de acordo com as necessidades da 

caracterização a qual será utilizada. 

 

3.2.1.2 O nariz 

 

O nariz acompanha o traço das sobrancelhas até a área acima dos lábios 

podendo sofrer alterações com o uso da maquiagem e de postiços, quando da 

necessidade estética da peça. Entres os diferentes tipos estão o reto (que está 

harmonizado com os demais traços do rosto), o curto, o longo e o fino ou largo e curto, 

grande e largo e ainda o arrebitado. No nariz largo, é comum fazer-se um 

sombreamento nas laterais para causar o efeito de que este é mais afilado, caso seja 

preciso. Com esta mesma técnica é possível obter-se o efeito de entortá-lo levemente 

e com o uso de látex para certas situações de cenas, também pode-se criar outros 

efeitos como o nariz de bruxa, numa caracterização de um idoso, monstros e outros, 

por exemplo.  

O formato do nariz também oferece informações quanto à personalidade, 

caráter, humor, atitude do indivíduo, etc. segundo os estudos da personalidade 

humana. 

 

Figura 47: Tipos de nariz. 

 

Fonte: pinterest.com 

 

 Há espetáculos nos quais se faz necessário o uso de próteses para aumentar 

o tamanho do nariz, para uma melhor caracterização de alguns personagens, quando 
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há uma indicação da dramaturgia ou pela concepção do encenador. Como exemplos 

para a utilização deste tipo de postiço na literatura, temos os personagens Pinócchio, 

de Carlo Collodi (1826-1890), cujo nariz cresce a cada mentira contada por ele e 

Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand (1868-1918), cujo nariz é desproporcional 

em relação ao das outras pessoas. 

 

3.2.1.3 Os lábios 

 

Os lábios são classificados como largos, estreitos, finos e grossos. Para 

estudá-los na maquiagem, é preciso levar em consideração a sua largura, linha e 

altura. Em geral, é o último traço a ser maquiado. De acordo com a caracterização, 

deve-se atentar para o seu formato, para que se possa fazer correções necessárias. 

Nos casos de deformação, ou aplicação de próteses ou nas maquiagens para criar 

efeitos de hematomas, é preciso observar o seu tamanho em relação aos outros traços 

do rosto. 

A maquiagem criada por Factor, no cinema da primeira metade do século XX 

que inspirou as mulheres de todo o mundo, destacava os lábios, como símbolo de 

sedução e marcou o imaginário masculino. Muitas dessas atrizes precisaram modificar 

o formato dos seus lábios para atingir este efeito, ampliando-os ou reduzindo-os 

quando necessário. 

 

Figura 48: Tipos de lábios. 

 

Fonte: so-beleza.blogspot.com 
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A testa e o queixo também devem ser levados em consideração na análise do 

rosto, ao se pensar na execução da maquiagem para um personagem. Existem 

situações em que esses traços também devem ser observados para algumas 

possíveis adaptações.  

É possível fazer um efeito de redução do tamanho e da largura da testa através 

da maquiagem quando necessário, em determinados estilos de teatro como, a farsa, 

por exemplo. 

O queixo pode ser aumentado ou diminuído através da maquiagem, quando 

necessário também, em casos de pessoas que tem o maxilar inferior retraído, por 

exemplo, é possível “criar” um queixo com a maquiagem. E em outros casos, reduzi-

lo, através da utilização de “truques” de maquiagem. 

Após este breve estudo dos traços do rosto, passamos agora para o estudo da 

pele humana, os seus tipos, tonalidades e as suas funções e cuidados que deve-se 

tomar para o uso da maquiagem de forma correta, sem causar danos a este órgão.  

 

3.2.1.1 A pele humana 

 

 Estrutura que reveste o formato tridimensional do corpo humano, que funciona 

como um quadro para o uso da maquiagem, a pele é considerada, segundo a 

medicina, o maior órgão do corpo humano. É uma película que protege todo o corpo 

humano, com os seus sulcos e saliências e que funciona como uma barreira de 

proteção para os órgãos internos, além de possuir outras funções como a de regulador 

da temperatura do corpo, informar sobre estímulos de prazer e dor, e proteção dos 

raios solares.  

É composta por três camadas: Epiderme, a que está à vista, a Derme, ou 

intermediária e uma camada mais profunda, a Hipoderme, conforme o esquema da 

figura nº 49. 
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Figura 49: recorte da pele humana. 

 

Fonte:http://www.drashirleydecampos.com.br 

 

 Existem tipos de pele diferentes, cada qual com suas particularidades: a pele 

normal é a que tem um perfeito funcionamento, com aparência lisa, tem a textura fina 

e esticada que se parece com uma porcelana. Para a sua manutenção é importante 

que seja cuidada com hidratação acompanhada de uma alimentação balanceada, oito 

horas diárias de sono e ingestão de no mínimo dois litros de água, o que resultará no 

prolongamento do seu aspecto. 

A pele seca apresenta um aspecto opaco e sem brilho e por vezes, escamosa 

causado pela pouca ingestão de água e a deficiência de lubrificação devido ao mal 

funcionamento das glândulas. Para as pessoas que tem esse tipo de pele, é 

importante mudar os hábitos alimentares, aumentar o consumo de água, respeitar as 

oito horas de sono por noite e fazer uso de bons hidratantes para suprir as deficiências 

orgânicas. 

A pele oleosa apresenta um aspecto grosseiro, com muito brilho e porosidade 

dilatada, por eliminar o excesso de gordura causado pelo funcionamento 

desequilibrado das glândulas de lubrificação. É comum em pessoas com esse tipo de 

pele apresentarem cravos, espinhas e quistos sebáceos, devido ao excesso de 

secreções oleosas. Além dos cuidados como a ingestão de líquidos, é aconselhável o 

acompanhamento por um dermatologista 

Um outro tipo de pele é a mista, cujas partes laterais do rosto são secas mas 

tem o centro do rosto oleoso. Comumente estas pessoas desenvolvem sensibilidade 
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e alergias. Também é aconselhável consultar um dermatologista, além dos cuidados 

habituais, como ingerir bastante líquido e fazer hidratação. 

 

Figura 50: Tipos de pele. 

 

Fonte: https://brunacovacci.wordpress.com/2012/08/04/cuidados-com-a-pele/ 

  

Existem pessoas que tem pele sensível por ser muito fina e aparentar pequenos 

e finos vasos, chamados de couperose75. Outras com pele sem elasticidade, 

aparentemente cansada pela ação do tempo, ou por problemas de saúde, falta de sol, 

entre outros fatores. A má circulação sanguínea, problemas hepáticos, anemias e 

disfunções glandulares, além de outras doenças, são fatores que podem fazer 

aparecer manchas na pele e coloração amarelada. Nesses casos, existem produtos 

cosméticos que podem ajudar a camuflar estas deformidades cutâneas. 

Há registro de que no auge do surto da sífilis, varíola e outras enfermidades na 

Europa, a partir do século XVI, os burgueses costumavam maquiar o rosto de branco 

para camuflar as feridas que surgiam em decorrência das doenças76. A maquiagem 

                                                           
75 “Vasos ou veinhas avermelhadas pequenas e partidas na base do nariz, queixo, etc.” (THEODORA, 
1970, p.24) 
76 “Doenças particularmente virulentas que deixavam marcas profundas na pele das pessoas. A vaidade 
trouxe produtos que conseguiram disfarçar bem as marcas que as doenças deixavam no rosto, na 
época.” (VITA, 2009, p.74) 
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era uma grande aliada em certas situações, pela falta de medicações específicas e 

pela total falta de práticas sanitárias adequadas para uma boa higiene, que 

ocasionava em certas doenças.  

Um exemplo que ilustra bem esta prática é o filme A Morte em Veneza, de 1971, 

do cineasta italiano Luchino Visconti, a partir do livro homônimo do autor Thomas 

Mann (1875-1955), por exemplo, o personagem Gustav Von Aschenbach, interpretado 

pelo ator Dirk Bogarde (Figura nº 51), busca um refúgio na cidade de Veneza, mas 

finda por se encantar pela beleza de um jovem de nome Tadzio, vivido pelo ator Bjorn 

Andersen, que está em férias com a sua família, e para não sucumbir ao desejo 

proibido, decide ir embora, mas é impedido pelo desvio das suas bagagens. Com a 

epidemia da peste asiática que já o contaminara, Gustav passa a maquiar o seu rosto 

com uma pasta branca no intuito de camuflar as manchas que apareceram na sua 

pele, como mostra a imagem seguinte: 

 

Figura 51: Cena do filme A morte em Veneza 

 

Fonte: cinematecadasaudade.blogspot.com 

 

 O funcionamento da pele é delicado e especial com as suas múltiplas 

atividades, como a respiração, responsável pela absorção (inspiração) e eliminação 

(expiração). “a respiração cutânea consiste essencialmente no desprendimento de 

vapor aquoso e dióxido de carbono (THEODORA, 1970, p. 21).  O processo de 

absorção acontece na penetração através dos poros da pele, porém sem muita 

profundidade. A transpiração é a responsável pela eliminação, através das glândulas 

sudoríparas. 
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 A pele do rosto é a mais sensível, portanto requer um cuidado especial, como 

uma hidratação diária e uso de um filtro solar de qualidade. Para ser preparada para 

o uso de maquiagem teatral, é importante dar-lhe um tratamento com limpeza, 

tonificação e hidratação, que ajudará a proteger a pele dos resíduos da maquiagem e 

assim, prevenir os danos causados por fatores externos como a poluição do ar, os 

raios solares, as mudanças climáticas e das ações do tempo, evitando o 

envelhecimento precoce e, ao mesmo tempo, dando-lhe mais flexibilidade e 

resistência. Ao finalizar o uso da maquiagem, é importante também repetir as etapas 

da preparação, evitando a obstrução dos poros da pele e evitando o acúmulo de 

gorduras. 

 É aconselhável ao profissionais que fazem uso da maquiagem (Atores, 

modelos, mímicos, palhaços, etc.), que periodicamente façam uma limpeza de pele, 

com a finalidade de preservar as qualidades naturais da pele do rosto, preservando-a 

por muito tempo, mantendo o balanceamento da mesma.  

 A partir desta breve explicação, é preciso pôr em prática, os cuidados com a 

pele. Os alunos devem aprender a utilizar corretamente os produtos que o ajudarão a 

ter esses cuidados, iniciando a limpeza facial com um demaquilante ou creme de 

limpeza, fazendo movimentos de baixo para cima e ou para as extremidades com 

movimentos laterais, seguidos do uso de um tônico adstringente e para finalizar, um 

hidratante para a pele do rosto, com os mesmos movimentos. 

 Dessa forma, a pele está pronta para a execução das maquiagens. O uso 

habitual do procedimento de limpeza, retira os resíduos da pele como a poeira e o 

suor, entre outros, proporcionando uma pele limpa e protegida. Ao final da aula, deve-

se repetir as três etapas da limpeza, para retirar a maquiagem. É aconselhável lavar 

o rosto com um sabonete neutro e específico para a pele do rosto. Preferencialmente 

recomendado por um dermatologista. 

 A metodologia aplicada para a execução da maquiagem nas aulas é a da auto 

maquiagem, incentivando o aluno a exercitar em seu rosto todos os exercícios práticos 

da disciplina. Pela minha experiência afirmo que o formato é eficaz, por fazer o aluno 

aprender a trabalhar com esta estrutura tridimensional aplicando as técnicas de 

maquiagem, depois de estudar a anatomia facial e o seu funcionamento.  

 Após um conhecimento da pele, do seu funcionamento e dos cuidados 

necessários para manter a sua saúde, assim como o conhecimento dos relevos e 

cavidades do rosto, pelos seus traços, entramos a seguir nos estudos dos 
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fundamentos da maquiagem, para a obtenção dos efeitos de luminosidade e 

sombreamento, para a realização das técnicas da Maquiagem teatral. 

 

3.2.2 A técnica do Chiaroscuro77 ou Claro-escuro 

 

 Dando continuidade aos conteúdos da disciplina, tal como são desenvolvidos 

na Licenciatura em Teatro da UFS, o próximo passo é conhecer a técnica do claro-

escuro, desde às suas origens e como esta pode ser utilizada na maquiagem para a 

obtenção de efeitos de volumes (protuberâncias) e profundidade (cavidades). 

 O rosto do ator, enquanto uma estrutura tridimensional, requer observação 

cuidadosa para a concepção e execução da maquiagem teatral, para a obtenção de 

efeitos de luz e sombra, ampliando-se as expressões faciais. 

 Para a obtenção do efeito de claro-escuro é preciso estudar as origens desta 

técnica para entender e perceber de que maneira pode-se fazer uso desta, 

conseguindo resultados satisfatórios que atendam às necessidades da maquiagem. 

Para entender melhor e saber utilizar a técnica do claro e escuro, após estudar a 

anatomia facial, o aluno da disciplina Maquiagem Teatral, assim como todo aquele 

que se dispuser a estudar a maquiagem de um modo geral, deve estudar esta técnica.  

 Se nos determos a observar os efeitos da luz natural em horários diversos do 

dia, podemos perceber as diferentes nuances de claros e escuro, e o seu jogo de 

luzes, sombras e cores. A imagem seguinte (Figura nº 52) foi retirada no final do dia, 

no Campus de São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe, na primavera de 

2014. Ao analisar a luminosidade como fonte de luz natural acima e a artificial abaixo, 

concluímos que a segunda tem como objetivo reproduzir a primeira. É uma imitação 

da natureza, uma reprodução, que pode criar efeitos de luzes e sombras semelhantes 

aos criados pela luz natural. 

 

 

 

 

 

                                                           
77  1 -“Pintura de algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a 
sugestão de volume dos corpos. A contribuição da perspectiva e do claro-escuro para o maior realismo 
das pinturas” (PROENÇA, 2005, p.82) 2- É uma das estratégias inovadoras da pintura de Leonardo da 
Vinci, pintor renascentista do século XV, junto ao sfumato. O chiaroscuro se define pelo contraste entre 
luz e sombra na representação de um objeto. Também chamado de perspectiva tonal. (2009). 
 

file://wiki/Leonardo_da_Vinci
file://wiki/Leonardo_da_Vinci
file://w/index.php
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Figura 52: Crepúsculo no Campus de São Cristóvão da UFS. 

  

Foto: José Roberto S Sampaio 

 

 O reflexo da luz solar nas nuvens produz uma gama de matizes de cor azul 

contrastando com o amarelo produzido pelos raios solares. A fusão das duas cores 

nos mostra um tom laranja que é resultante da mistura de desse azul a amarela, 

resultante do processo de filtragem da luz. Hoje é possível captar esta imagem 

facilmente graças aos recursos tecnológicos que estão à nossa mão, mas, nos leva a 

uma reflexão sobre como os grandes pintores do passado tiveram esta percepção e 

conseguiram captar imagens como esta, e interpretá-las com sensibilidade em suas 

telas, com os parcos recursos existentes em suas épocas. 

 O efeito do claro escuro na arte surgiu desta observação do ser humano que, 

com a sua sensibilidade artística percebeu o quanto é possível reproduzir na pintura 

os momentos luz, de acordo com a hora do dia. Para melhor entender e saber utilizar 

esta técnica, é preciso ter conhecimento de perspectiva78 aérea e noções básicas de 

efeitos físicos da luz, para saber direcioná-la com fins de obter as sombras e 

claridades, e também saber trabalhar com as cores e os seus matizes. 

                                                           
78 Efeito de profundidade na pintura que “aumentava ainda mais a ilusão de realidade” (GROMBRICH, 
1980, p.158) 
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 Para um maior conhecimento do claro-escuro, voltamos aos primórdios do 

Renascimento79 na Europa, no século XV, especialmente na Itália, onde, segundo 

historiadores com Gombrich, desenvolveu-se um dos mais importantes movimentos 

artísticos da história da humanidade, com muitos progressos tecnológicos, científicos 

e artísticos, com ideais humanistas, inspirados na cultura greco-romana, expressando 

“os maiores valores da época: a racionalidade e a dignidade do ser humano” 

(PROENÇA, 2005, p.80).Para entender a técnica do claro-escuro é de fundamental 

importância observar a escultura e a pintura de artistas que surgiram a partir desse 

movimento artístico, assim como o uso da perspectiva.  

Leonardo da Vinci (1452-1519), é considerado um dos nomes mais importantes 

do renascimento artístico na Itália. Cientista, inventor, arquiteto, escultor e pintor, entre 

outras profissões, lançou mão do seu conhecimento em anatomia, botânica, geologia 

e luz, em suas obras que retratavam em sua maioria pessoas e temas religiosos. Era 

um observador da natureza e por isso conseguiu reproduzir com realismo os temas 

retratados em suas obras, acrescidas de solidez e volume, assim como a capacidade 

de seduzir o olhar do espectador em seus quadros. Desenvolveu a técnica do 

sfumato80 para produzir a transição de diferentes cores, produzindo sombreados e 

luzes. Sobre a Mona Lisa, (Figura nº 57), pintura iniciada em 1503, a sua obra 

conhecida mundialmente, na qual o emprego da perspectiva aérea e do claro-escuro, 

com o uso da técnica óleo sobre madeira, possibilita ainda hoje diversos estudos, pelo 

seu olhar e sorriso enigmáticos. Gombrich faz a seguinte observação sobre esta obra: 

 

O grande observador da natureza sabia mais sobre a forma como usamos os 
nossos olhos do que qualquer pessoa do seu tempo ou antes dele. Leonardo 
viu claramente o problema que a conquista da natureza tinha criado para os 
artistas — um problema não menos intricado do que a combinação de desenho 
correto e composição harmoniosa. (GOMBRICH, 1980, p.205) 

                                                           
79 Renascimento ou renascença é o termo utilizado para designar este movimento artístico, literário e 
cientifico que aconteceu na Itália a partir do século XIV, e posteriormente se espalhou por toda a 
Europa. 
80 “Um lineamento esbatido e cores adoçadas que permitem a uma forma fundir-se com outra e deixar 
sempre algo para alimentar a nossa imaginação (GOMBRICH, 1988, p.205)” 
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Figura 53: Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Dimensões: 77 x 53. Museu do Louvre, Paris, França. 

  
  

Fonte: louvre.fr 
 

 

 Ainda sobre a técnica desenvolvida por Da Vinci, Gombrich observa: “O 

pintor deve deixar ao espectador algo para adivinhar. Se os contornos não são 

desenhados com a maior firmeza de traço, se a forma é deixada um pouco indefinida, 

como desaparecendo numa sombra, a impressão de secura e rigidez será evitada.” 

(GOMBRICH, 1980, p.205). Na obra deste artista a técnica do claro-escuro é 

desenvolvida com suavidade e provoca no espectador um efeito de mistério e muitas 

interpretações, como o seu quadro acima (Figura nº 53), que já fomentou muitas 

discussões, por séculos, no mundo inteiro. 

Na imagem seguinte, A dama com arminho (Figura nº 54), pintura iniciada em 

1485, com a técnica óleo sobre painel, que retrata uma mulher com traços e semblante 

suaves, olhar perdido para a direita, de onde a iluminação é originada, banhando de 

luz a maior parte do seu rosto inclinado para a direita, ombro direito e a mão esquerda 

que está sobre o arminho que ela carrega nos braços, e sombreia a lateral à esquerda, 

pescoço e colo.  

A luminosidade permite as nuances das cores do seu traje e do animal. Os 

detalhes nos traços e expressão do seu rosto, transmitem um olhar melancólico, 
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indicando alguém que está à espera, tendo como única companhia o animal que 

carrega.  

A posição do rosto inclinado para a direita em contraposição ao corpo em 

diagonal revela um movimento corporal da figura retratada na tela. Este movimento 

foi obtido graças ao emprego da perspectiva e do claro-escuro, aliado à sensibilidade 

do olhar do artista que ao observar os traços da mulher, o tom da pele, as cores dos 

trajes e a origem da luz que a ilumina, cujo espaço é definido pela luz que banha a 

figura ou objeto a ser reproduzido, criando a sensação de volumes e pela perspectiva, 

que causa a sensação de tridimensionalidade. Outro detalhe que merece a nossa 

atenção é o fundo da tela vazio indicando certa dramaticidade na obra. Esse caminho 

indicado por Da Vinci nesta obra é levada ao extremo pelos artistas do período 

barroco. 

 

Figura 54: A dama com o arminho, de Da Vinci. Dimensões/; 59 x 39. Localização: Czartoryski Museum. Polônia. 

 

Fonte: wordpress.com 

 

A técnica do claro-escuro utilizada e desenvolvida por Da Vinci aprimorou-se 

posteriormente por outros grandes mestres da pintura renascentista, com suas 

respectivas particularidades, a partir do século XIV, como Giotto, Van Eicky, Boticcelli, 

Michelangelo, entre outros nomes do renascimento, sendo posteriormente utilizada 
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com maior riqueza de detalhes, por outros artistas que a aprimoraram, em nome da 

arte, como aponta Gombrich, quando assinala que estes artistas exploravam a 

luminosidade em suas telas com “ênfase sobre a luz e a cor; o desprezo pelo equilíbrio 

simples; e a preferência por composições mais complicadas (GOMBRICH, 1980, 

p.270).  

No final do século XVI, Michelangelo Merissi da Caravaggio81, desenvolve a 

técnica do claro-escuro com maior força, levando-a ao extremo da precisão dos 

detalhes, enfatizando a dramaticidade em suas telas pelo caráter realista, assim como 

pelo excesso de iluminação originada de mais de uma fonte e, por colocar as figuras 

representadas em conflito, numa imensidão de fundo escuro. A esta técnica deu-se o 

nome de tenebrismo82, que proporcionou menor valor à luminosidade na pintura, 

aumentando a sensação de realismo, que veio a ser conhecido como o Barroco83. 

Segundo Gombrich, 

 

Caravaggio fez todo o possível para que as figuras dos textos antigos 
parecessem mais reais e tangíveis. Até a sua maneira de tratar a luz e a sombra 
reforçava essa finalidade. A luz não faz o corpo parecer gracioso e macio; é 
áspera e quase ofuscante em seu contraste com as sombras profundas. Mas 
faz toda a estranha cena destacar-se com uma honestidade intransigente que 
poucos de seus contemporâneos poderiam apreciar, mas teria um efeito 
decisivo sobre artistas subsequentes. (GOMBRICH, 1980, p.273) 
 

A pesquisa cromática aliada a busca de maior luminosidade, criando grandes 

contrastes de luzes e sombras, torna Caravaggio o maior nome da pintura barroca da 

Itália, criando uma escola seguida por outros artistas com Rembrandt e Veermer, na 

Holanda, Georges De La Tour, na França, Velasquez, na Espanha, entre outros. Para 

o historiador Germain Bazin (1901-1990), “Caravaggio obrigou a arte italiana e a arte 

europeia a uma cura do naturalismo” (BAZIN, 1980, p.267) 

A imagem seguinte, “Judith degola Holofernes”, (Figura nº 55) obra de 

Caravaggio, pintura à óleo datada de 1599, é um quadro que reproduz uma passagem 

                                                           
81 Pintor italiano que viveu de 1573 a 1510, considerado o pai do Barroco. Revolucionário de vida 
turbulenta, a intensidade que viveu, era reproduzido em suas telas, com temas bíblicos, mitológicos, 
natureza morta e retratos, cuja obsessão pela perfeição, tornou-se o seu maior legado. Gostava de 
usar como modelos de seus quadros, tipos comuns encontrados nas ruas de Roma. 
82 Tendência da pintura surgida no barroco, que se manteve com irregularidade até o romantismo. A 
origem o nome é o latim, tenebra (treva). É considerada com a técnica do claro-escuro levada aos 
extremos. 
83 Estilo artístico caracterizado pela extravagancia, exuberância e excesso de ornamentos surgida na 
Itália no século XVI e perdurou até o início do século XVIII 
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bíblica, na qual, a técnica do claro e escuro revela a dramaticidade do ato e que a 

iluminação parece vir do alto e da esquerda. A luminosidade cria um jogo de luzes e 

sombras nos rostos dos personagens estabelecendo uma atmosfera que interage com 

a narrativa da imagem: o pavor de Holofernes, a crueldade de Judith e a cumplicidade 

da criada, sendo que cada um deles tem o olhar direcionado para lugares diferentes.  

 

Figura 55: Judith degola Holofernes, de Caravaggio. Dimensões: 144 x 195. Localização: Galeria nacional de arte 
antiga, Roma, Itália. 

 

Fonte: slydeplayer.com.br 

 

Caravaggio ousa, ao dispor meio corpo das figuras, sem espaço entre elas, 

para que o olhar do espectador seja partícipe da ação. A ação é retratada num formato 

épico, regulando entre o horizontal e o vertical do espaço da ação, caracterizando a 

ousadia do artista. 

Na próxima imagem, A última ceia em Emmaus (Figura nº 56), datado de 1601, 

com o uso da técnica óleo sobre tela, também inspirada em temas bíblicos, revela um 

momento de intimidade entre Jesus e dois dos seus apóstolos, sendo servidos pelo 

estalajadeiro e uma criada, no momento em que ele abençoa o pão e o vinho. Existem 

duas versões desta obra. Esta apresentada nesta pesquisa é a segunda versão 

conforme data acima. 

A luz que ilumina esta cena é originada à esquerda da tela, iluminando os 

quatro personagens que a compõem, criando um caráter psicológico, acentuando a 

dramaticidade da ação. A figura central é a de Cristo, que tem o lado esquerdo do 
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rosto todo iluminado e o direito sombreado, criando a sensação de uma máscara e o 

gesto da sua mão esquerda é valorizado por esta luz. O apóstolo sentado à esquerda 

está olhando para Jesus e as suas costas estão banhadas pela luz, revelando o tom 

vermelho de parte das suas vestes e um pouco dos seus cabelos. As duas figuras que 

estão em pé, tem os seus rostos e peito iluminados, sendo que a da direita está com 

quase todo o lado direito à sombra. O apóstolo sentado à direita de Jesus, está 

banhado de luz, valorizando a sua expressão e atitude corporal, assim como o seu 

traje, com um leve sombreamento na barba e pescoço. 

 

Figura 56: A ceia em Emmaus, de Caravaggio. Dimensões: 141 x 196. Localização: Faleria Nacional de Londres. 

 

Fonte: milaonasmaos.it 

  

 A técnica do tenebroso utilizada ao fundo da tela amplia a sua dramaticidade 

juntamente com o jogo do claro-escuro, e, ao mesmo tempo, cria uma sensação de 

profundidade na obra. Ainda sobre Caravaggio, Bazin observa a sua obra “Pela 

simplicidade grandiosa das composições e a oposição violenta da sombra e da luz, 

obtida graças a uma iluminação lateral, Caravaggio restitui à pintura italiana a 

poderosa franqueza dos volumes” (BAZIN, 1980, p.267). 

 A opção por analisar as luzes e sombras desses dois artistas, de dois diferentes 

estilos, em que ambos aplicam a técnica do claro-escuro nas suas obras, para as 

aulas de maquiagem, serve para explicar as origens desta técnia e consequentemente 
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utilizá-las na de maquiagem, e posteriormente o assunto é solicitado dos alunos, na 

execução das maquiagens e, por consequência, nos processos avaliativos, que 

trataremos ainda neste capítulo. 

 Após o estudo da técnica do claro-escuro na pintura, passamos aos primeiros 

exercícios práticos da maquiagem, com a utilização dos cosméticos para ensinar o 

aluno a desenvolver esta técnica no próprio rosto, compreendendo-o como uma 

estrutura tridimensional na qual é possível criar, reforçar, reiterar e distorcer efeitos de 

volumes e profundidades. 

 

3.2.3 O ensino prático da técnica do claro-escuro na maquiagem teatral 

 

 É importante lembrar que toda maquiagem para a cena deve ser testada na 

iluminação do espetáculo a ser utilizada, pois uma das suas funções é tornar o rosto 

do ator perceptível ao público revelando os efeitos da maquiagem. Por mais elaborada 

que seja a maquiagem, por meio de pesquisas e experimentos, será com a iluminação 

do espetáculo que ela pode ser considerada pronta para ser vista pelo público. 

Testar as maquiagens permite fazer correções nas cores para harmonizar com 

os filtros de luz. Souza, ressalta a importância de experimentar a maquiagem com o 

figurino e a iluminação “Torna-se possível, então, fazer um estudo prático quanto à 

influência da cor-luz sobre a cor-pigmento, por exemplo, respectivamente 

relacionadas à maquiagem e aos filtros colocados nos refletores.” (SOUZA, 2004, 

p.96) 

 

3.2.3.1 O claro e escuro no rosto 

 

 Dando continuidade ao ensino do claro-escuro, partimos para exercitá-lo no 

rosto, e descobrir como fazê-lo numa superfície tridimensional. Para dar início a esta 

etapa, é preciso conhecer um instrumento que será essencial para todas as aulas 

práticas das técnicas de maquiagem: O mapa facial84 (Figura nº 57), que servirá como 

base para o aluno exercitar o desenho das maquiagens numa estrutura bidimensional 

e fazer a transposição para o rosto, a estrutura tridimensional. 

 

                                                           
84 O mapa facial consiste em um desenho do rosto que serve como um esboço da maquiagem que será 
aplicada no rosto do ator. 
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Figura 57: Modelo de mapa facial 

 

 Foto: José Roberto Santos Sampaio. 

 

 Para o primeiro exercício de claro-escuro é proposto aos alunos se 

posicionarem de frente para o espelho com as condições de luz existentes e observem 

o seu rosto. Ao fazer isso, devem perceber em que partes são criadas sombras. Ao 

fim da observação, cada um deverá reproduzir tais sombras no mapa facial, 

reproduzindo as partes não iluminadas. 

 Dando continuidade ao exercício, o próximo passo é reproduzir no rosto as 

sombras que foram criadas pela incidência da luz da sala de aula, de acordo com a 

sua localização no espaço. Para em seguida, estas sombras serem reproduzidas no 

mapa facial. Com a pele já limpa e preparada previamente, os alunos são orientados 

a usar apenas o lápis preto ou marrom, conforme o tom da pele de cada um, para 

redesenhar no rosto as sombras observadas e clarear as outras áreas com o lápis 

branco ou mesmo um corretivo num tom mais claro que o da pele, conforme a figura 

nº 58: 
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Figura 58: Fotos dos alunos Stela Cáceres e Ginaldo Santos, na disciplina Maquiagem Teatral, semestre 2014.2 UFS. 

  

Foto: José Robero S.Sampaio. 

 

 Os resultados em geral são satisfatórios. Os alunos “vibram” com os efeitos 

obtidos com este exercício na aula, e conseguem relacionar a prática com a 

observação das obras de arte estudadas anteriormente. A aluna Stela Regina Cáceres 

(Figura nº 62), que já tem formação em Artes Visuais – Licenciatura, observa: 

 

Quando se trabalha no suporte bidimensional, plano, essa transposição de 
certa forma é mais simples. Como na pintura em tela você tem claramente um 
desenho que se utiliza de efeitos tridimensionais (textura, luz e sombra e 
desenho em perspectiva). Porém continua sendo uma estrutura bidimensional. 
Na maquiagem o processo se inverte, ao meu ver. O aprendiz da maquiagem 
se utiliza do bidimensional, para transformar em tridimensional que é o rosto. 
Essa estrutura pode parecer complicada no início, mesmo para alguém oriundo 
das artes visuais, como eu, que também possuo experiência em modelagem. 
Na maquiagem teatral o aluno vai modelar o próprio rosto com a aplicação de 
sombras, lápis nos sulcos e protuberância do rosto, reproduzindo as sombras 
observadas e evidenciando os volumes com o branco. Somente assim 
consegui visualizar com a maquiagem o que havia aprendido na primeira 
graduação. (Depoimento da aluna em março de 2015) 

 

 O segundo exercício de claro-escuro com a maquiagem é o eclipse, que 

consiste em fazer círculos nas bochechas e na testa, com um lápis preto ou marrom, 

esfumando a parte inferior para o centro, e com um lápis branco, ressaltar a parte 

superior do círculo, esfumando também para o centro, destacando os volumes do 
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rosto. Para este exercício é utilizada como base uma figura esférica, como na imagem 

seguinte:  

 

Figura 59: Imagem de eclipse. 

                 

Fonte: http://www.josepetri.com.br  

 

 Para iniciar este exercício, o aluno deve inicialmente preparar a pele, como já 

foi descrito neste capítulo, e em seguida, passar a base por todo o rosto. Com a ajuda 

de um molde, que pode ser uma tampa, irá desenhar o círculo na testa, mas o ideal é 

que o aluno faça-o à mão livre. Em seguida escurece-se a parte inferior do círculo, 

esfumaçando para o centro, bem devagar para conseguir o efeito degradê85 nesta 

parte escura do centro. Para iluminar o círculo utiliza-se o paint stick ou uma base 

cremosa ou mesmo lápis branco, ou um corretivo de boa qualidade, também 

esfumando para o centro. Para esse exercício é aconselhável a utilização de um 

esfumaçador ou um pincel de cerdas macias. É possível usar um corretivo para 

substituir o lápis branco. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Termo francês dégradé, denomina uma sequência de tons contínuos numa determinada cor. 
Sobreposição de branco ou preto para a obtenção de uma escala de tons de uma mesma cor. 
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Figura 60: Exercício do eclipse 

 

Fonte: Apostila de Caracterização da Professora Drª Monica Magalhães, UNIRIO, em construção. 

 

Figura 61: Exercício do eclipse. 

 

Fonte: Apostila de Caracterização da Professora Drª Monica Magalhães, UNIRIO, em construção. 

 

 

 Ao finalizar a parte interna do círculo deve-se trabalhar a parte externa do 

círculo para destacar os volumes, passando-se o lápis branco várias vezes na parte 

inferior, para dar contraste à área da sombra e o lápis escuro na área superior. Para 

finalizar o exercício, passa-se pó translúcido com um pincel apropriado. Assim, a 

maquiagem não irá borrar e pode durar mais tempo. 
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Figura 62: Exercício do eclipse 

 

Fonte: Apostila de Caracterização da Professora Drª Monica Magalhães, UNIRIO, em construção. 

 

 

Figura 63: Exercício do eclipse 

 

Fonte: Apostila de Caracterização da Professora Drª Monica Magalhães, UNIRIO, em construção. 

 

 

 Partindo desse princípio básico dos exercícios práticos de claro-escuro no 

rosto, os alunos perceberão como o mesmo funciona nas técnicas de maquiagem, 

como a de envelhecimento, etnias, alegorias e animalização, na sequência das aulas. 

Esta técnica foi desenvolvida como um exercício didático pela professora Monica 

Magalhães, em sua especialização na Los Angels School of make up –  MUD – Make 

up Designory e que eu inseri no conteúdo programático desta disciplina. 

 

3.2.3.2 Maquiagem de Envelhecimento 
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 Na tradição do teatro ocidental a maquiagem por muitas vezes tende ao 

naturalismo, na perspectiva do teatro naturalista-naturalista, cujas características 

físicas e psicológicas devem ser levadas em consideração. Os traços do rosto 

humano, devem ser adequados às característica do personagem, caracterizando a 

idade maior ou menor que a do ator que vai usá-la, seus status social e financeiro, 

entre outros.  

 Esta aula inicia com os alunos aprendendo a fazer o que muitos costumam 

chamar de maquiagem básica, ou mesmo que “fazer a pele”, que nada mais é que 

limpar o rosto, passar um paint stick ou uma base líquida ou um duo cake, seguida de 

pó compacto, na mesma tonalidade da pele. Em seguida, passa-se o lápis marrom ou 

preto, nos olhos, abaixo dos cílios e lápis branco acima dos cílios, passa-se uma leve 

camada de batom tom de boca, e acender as sobrancelhas com um pincel com um 

pouco de sombra escura. Para as mulheres, passa-se blush86 nas maças do rosto de 

forma adequada ao seu formato e um batom num tom que acenda os lábios. Nesta 

mesma aula são ensinados alguns truques para pequenas correções nos lábios, nariz 

e olhos, quando necessário. 

 Já a técnica da maquiagem de envelhecimento consiste em buscar uma 

aproximação do rosto do ator para o de uma pessoa com idade mais avançada, 

através do emprego do claro-escuro para criar traços no rosto, buscando 

verossimilhança com o real, para chegar a um resultado coerente. 

  A contribuição da iluminação do espetáculo o qual esta maquiagem foi 

concebida, é fundamental para alcançar os efeitos de idade que deseja, de acordo 

com a distância entre a cena e o público. Para aproximar o rosto de um ator a idade 

do personagem para a qual a maquiagem será concebida, é preciso analisar os traços 

do rosto do ator, para fazer as adequações necessárias. 

 Em paralelo ao estudo do rosto do ator que receberá tal maquiagem, é preciso 

fazer uma pesquisa iconográfica com imagens de pessoas idosas, em revistas, na 

internet, nas obras de grandes pintores, em esculturas e, caso existam, fotos da 

família do ator.  

                                                           
86 Alguns maquiadores costumam substituir o blush por batom ou um pó compacto num tom mais 
escuro que o da pele que está sendo maquiada. N.A. 
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Em seguida, faz-se o esboço da maquiagem num mapa facial87 (Figura nº 64), 

salientando os traços na testa, olhos, bochechas, nariz, boca, pescoço, têmporas e 

nas rugas de expressão que começam nas narinas e seguem em direção ao queixo, 

conhecidas como “bigode chinês”. Este “esquema” facilitará a transposição dos traços 

no rosto e para a reprodução desta maquiagem em uma temporada teatral. 

 

Figura 64: Esquema ou esboço do mapa facial para a maquiagem de envelhecimento no rosto e pescoço, desenvolvido pelo 

Profº José Roberto S. Sampaio para a Turma 2014.2 da UFS. 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio 

 

 É importante lembrar-se das mãos e de outras partes do corpo que ficarão 

expostas. Para maquiar as mãos é importante observar as veias, os tendões, as rugas 

das articulações dos dedos e o formato das unhas, reproduzindo-as também no mapa 

da mão ou através de uma fotografia das mãos maquiadas. 

 Para esta técnica serão necessários os seguintes materiais: base ou paint stick, 

pó compacto, corretivo em bastão, lápis para olhos marrom ou preto, lápis branco, 

lápis labial vermelho, pasta para fazer cabelos grisalhos, pincéis e uma escova de 

dentes gasta. A pele deve estar limpa passando pelas três etapas já citadas neste 

                                                           
87 Atualmente existem outros recursos para esboçar o layout da maquiagem é como o papel vegetal 
sobre uma fotografia do próprio ator, assim como os recursos do photoshop e os apps como o  Glamzy 
pad. Um projeto de maquiagem é mais bem compreendido quando utilizado este método. É possível 
também fotografar ou filmar o processo da maquiagem. 
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capítulo (Limpar, tonificar e hidratar). Em seguida, executar a maquiagem com a 

sequência a seguir: 

1 – Passar a base ou o paint stick com uniformidade por todo o rosto (podendo 

usar um pouco de pigmento azul, para criar um efeito de pele sem viço por conta da 

idade). Passar uma fina camada de pó compacto, para evitar o excesso de brilho na 

pele; 

2) Com a ajuda de um lápis marrom ou preto, de acordo com o tom da pele, 

acentuar os traços abaixo dos olhos, o bigode chinês, a parte inferior das bochechas 

próximas ao maxilar inferior, no sentido descendente, para revelar o efeito de flacidez 

da pele, escurecer as têmporas e traçar as rugas na testa, entre as sobrancelhas 

laterais externas dos olhos, com a o movimento da musculatura do rosto, acentuando-

as, criando pequenas cavidades. Traçar com o lápis as linhas na área do pescoço; 

3 – Iluminar as áreas externas aos traços com o lápis, com a ajuda de um 

corretivo num tom um pouco mais claro que o da pele de quem está sendo maquiado, 

para a obtenção dos volumes; 

4 – Passar um traço com o lápis branco na parte inferior dos olhos acima dos 

cílios e o lápis vermelho abaixo dos cílios, esfumaçando-o. pode-se fazer um ponto 

vermelho no canto interno dos olhos, para causar impressão de cansaço pela idade; 

5 – Com a ajuda de um escova de dentes, passar a base para fazer cabelos 

grisalhos, retirando o excesso do produto, aplicando-o levemente e aos poucos. Para 

as sobrancelhas, passar a escova no sentido contrário; 

6 – Para finalizar, passar uma fina camada de pó facial. 

O exercício da técnica de maquiagem de envelhecimento deve respeitar a 

criação do trabalho de composição do personagem pelo ator, levando em conta as 

circunstancias dadas de acordo com a gênese da personagem, como:  a sua idade, a 

etnia, a classe social, o estado de saúde, as emoções e os sentimentos vividos na 

peça que este atuará, no intuito de aproximar o rosto, as mãos e outras partes do 

corpo do ator à idade do personagem. 

O resultado obtido com esta técnica assusta os alunos ao perceber o seu rosto 

com as marcas acentuadas, aproximando-as de uma idade mais avançada que a sua 

própria, como na figura nº 65: 
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Figura 65: Imagens do processo da maquiagem de envelhecimento do aluno Audevan Caiçara da turma de 2013.2. 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio. 

 

Figura 66: Imagem da maquiagem de envelhecimento nas mãos, do aluno Audevan Caiçara, da turma 2013.2. 

 

Foto: José Roberto S Sampaio. 

 

 É importante salientar aos alunos que a proposta da técnica de envelhecimento, 

pode obter resultados mais acentuados com o uso de produtos de maquiagem, como 

o látex, por exemplo, que ajuda a enrugar a pele. Esta técnica é muito usada na 
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linguagem do cinema e da televisão, que requer uma maquiagem com uma maior 

riqueza de detalhes, pela proximidade da câmera. Com a invenção da imagem digital, 

que exige um acabamento maior, pelo fato desta nova tecnologia conseguir ler os 

mínimos detalhes, o uso de látex e de outros materiais estão em evidência, como o 

silicone.  

 Um trabalho de caraterização que merece citação para ilustrar este tópico, é o 

filme Piaff, um hino ao amor, do diretor Olivier Daham (1967), de 2007, por exemplo, 

no qual, a atriz Marion Cotillard (1975), passou por uma notável transformação para 

viver no cinema, a grande dama da canção francesa. Segundo o relato da atriz, no 

making off do filme, a maquiagem demorava cerca de quatro a cinco horas, e que 

esta, costumava dormir enquanto os maquiadores trabalhavam em seu rosto. As 

imagens seguintes mostram o rosto da atriz (figura nº 67), seguida de uma foto da 

cantora Edith Piaff (1915-1963) e da atriz (figura nº 68) caracterizada, em cena do 

filme. 

 

Figura 67: Foto da atriz Marion Cotillard. 

 

Fonte: almanaquevirtual.uol.com.br 
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Figura 68: Montagem das fotos da cantora Edith Piaff e da atriz Marion Cotillard caracterizada como ela, em cena do filme Piaff, 

Um hino ao amor. 

 

Fonte: http://cinematradicional.com/2014/03/14/top-10-casi-irreconocibles/ 

   

3.2.3.3 Maquiagem de Etnias 

 

 A segunda técnica a ser trabalhada é a referente às etnias. É proposto aos 

alunos pesquisar uma etnia oposta à sua e tentar reproduzi-la em seu rosto, 

aproximando-a da sua própria etnia. Esta técnica possibilita ao aluno pesquisar sobre 

o tema, analisando as possibilidades de aproximar sua etnia de uma outra através da 

maquiagem, de acordo com a necessidade do espetáculo a ser encenado. 

Este exercício é dividido em três partes: mudança de etnia, quando o aluno 

analisa o seu rosto para perceber os seus traços e como adaptá-lo para uma outra 

etnia, a estilização desta etnia com pinturas nos olhos, linhas e desenhos no rosto e 

etnias das formas espetaculares orientais: Kabuki88, katakhali89 e Ópera de Pequim90.  

 Partindo de uma pesquisa iconográfica individual e livre, cada aluno escolhe a 

etnia que deseja trabalhar e, partindo deste material, tenta adequar o tom da pele e 

                                                           
88 Kabuki é uma forma espetacular japonesa composta por música, dança e habilidade artística. 
89 Manifestação tradicional da Índia, com dança e teatro, para representar personagens mitológicos das 
religiões indianas, no qual só homens podem atuar.  
90 Forma espetacular tradicional da China que faz uso da mímica, música, performance vocal, 
acrobacias e dança. Segundo Margot Bertold, “É um estilo que combina os dois elementos dominantes 
do teatro chinês: A perfeição uniforme dos conjuntos e o desempenho individual singular do ator 
principal” (BERTHOLD, 2003, p.66). 
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os traços que a caracterizam. A sugestão é que todos os alunos façam as suas 

escolhas dentro das três raças que formaram o povo brasileiro: O índio, o branco e o 

negro. Mas se eles escolhem uma outra, como, por exemplo, os aborígenes ou os 

orientais, não é problema. O importante é que eles observem e tentem reproduzir o 

tom da pele e os traços e expressões faciais que o caracterizem. 

 O conhecimento da técnica do claro-escuro com o jogo de luz e sombra e do 

estudo da figura humana são fundamentais para a realização desta maquiagem. A 

pesquisa requer uma observação detalhista para conseguir realizar a transposição da 

sua etnia para uma outra cujos códigos raciais e culturais são outros. 

 Após a preparação da pele, os alunos pesquisam os materiais que precisarão 

para realizar esta maquiagem, usando a base e o pó compacto que mais se 

aproximam do tom étnico escolhido. Em algumas etnias, é necessário o uso de 

pigmentos misturados à base para aproximar ao máximo da cor da pele, que deverá 

ser testado com certa antecedência. Ao escolher a etnia a ser trabalhada, a etapa 

seguinte é experimentar os tons de base e a pigmentação antes de executar esta 

maquiagem. 

 Para a estilização, o aluno deve observar e reproduzir os traços e as cores 

utilizadas pela etnia escolhida. Caso ele escolha um indígena, por exemplo, deve 

pesquisar sobre os traços que eles usam, as cores e a cerimonia ou ritual que está 

criando a caracterização. 

O aluno Yuri da Silva (Figura nº 69), cursou a disciplina Maquiagem Teatral no 

semestre 2014. 2. Nesse exercício ele, que tem a pele escura, optou por uma etnia 

oriental indiana, inspirada nos homens religiosos do povo. Usou uma base num tom 

um pouco mais escura que o da sua pele e em seguida, passou uma fina camada de 

pó facial de um tom um pouco mais clara. Para acentuar os olhos amendoados, 

contornou-os com corretivo e passou lápis preto na linha superior dos olhos, acima 

dos cílios e abaixo, na linha d’agua. Para afilar o nariz, passou corretivo na área do 

centro até as narinas e sombreou as laterais do canto interno dos olhos até a ponta, 

para parecer menor. E contornou a região dos lábios com corretivo para deixá-los 

menores. 
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Figura 69: O aluno Yuri da Silva no processo de execução da maquiagem de etnia. 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio 

 

Figura 70: Imagem para referência do exercício e resultado alcançado pelo aluno Yuri da Silva. 

 

Fonte da imagem à esquerda: photaki.com e da direita, foto de José Roberto Santos Sampaio. 

 

 Para a estilizaçao, o aluno usou pinturas inspiradas nas mesmas que os 

indianos fazem no rosto, com referências às crenças e às festividades desse povo. 

Desenhou um terceiro olho num tom azul e fez traços brancos sinuosos pelo rosto e 
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usou o verde, amarelo e laranja para colorir outras áreas. Os olhos foram contornados 

com delineador preto e os lábios pintados com vermelho. O aluno interpretou a 

maquiagem como um deus indiano com a dubialidade do masculino e do feminino 

tomando como base o contraste e a definição das linhas do rosto a imagem que 

utilizou como referência. 

O exercício final da técnica de etnias consiste em reproduzir as maquiagens do 

teatro oriental, reproduzindo as suas formas, traços e cores, respeitando uma tradição 

secular. É sugerido aos alunos escolher uma imagem entre essas três formas de 

teatro (Kabuki, Katakhali e Ópera de Pequim). O primeiro exercício é o de reproduzir 

esta maquiagem, observando a forma, as cores e os traços, atentando para a 

adequação em seu rosto, haja vista que existe uma diferença no formato, por se tratar 

de uma etnia oriental, como mostra a imagem seguinte (Figura nº 71) com a turma do 

semestre 2014.2, apresentando o resultado dessa aula, com as alunas caraterizadas 

como a personagem feminina principal da Ópera de Pequim, e os alunos como os 

guerreiros do teatro kabuki. 

 A reprodução destas maquiagens permite aos alunos experimentar tais formas 

e ao mesmo tempo, exercitando o traçado da maquiagem em seus rostos, e, ao 

mesmo tempo, exercitar a observação com sutileza, por se tratar de maquiagens ricas 

em detalhes e com forte carga de dramaticidade. 

 

Figura 71: Maquiagem da Ópera de Pequim. 

 

Fonte: sammamel.canalblog.com 

A maquiagem da personagem principal da Ópera de Pequim (Figura nº 71), por 

exemplo, é feita originalmente com uma espécie de pasta feita com óleos e pigmentos, 
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e a sua reprodução em aula, com o pan cake em tons de branco para cobrir a testa, 

parte do nariz e o queixo até esfumar com o vermelho. Os detalhes dos olhos e das 

sobrancelhas, com o preto. As alunas devem atentar ao detalhe do esfumado entre 

as áreas do rosto em que o branco e o vermelho se encontram, para reproduzir esta 

maquiagem com o máximo de verossimilhança possível com a original. 

 A maioria dos alunos apresentam dificuldades em reproduzir os detalhes destas 

maquiagens com precisão, por não terem conhecimento dessas culturas e acesso às 

imagens e estarem exercitando-as pela primeira vez. Alguns por não conseguir 

realizar bem o traço por falta de experiência. Para àqueles que despertam interesse 

maior sobre o tema, é aconselhado pesquisarem mais o assunto e exercitar esta 

maquiagem outras vezes. Na imagem da figura nº 72, com a foto da turma 2014.2, é 

possível observar o resultado deste exercício: 

 

Figura 72: Imagem de exercício da Maquiagem de Etnias orientais em aula com a turma 2014.2. 

 

Foto: José Roberto Santos Sampaio 

 

  Nas três modalidades do teatro oriental trabalhados nesta aula, os atores tem 

uma relação particular com a maquiagem. A sua aplicação é lenta e pode demorar um 

dia inteiro para finalizar a execução, como o teatro Katakhali, por exemplo. Segundo 

a tradição, nesse momento os atores estabelecem uma relação particular com os 

personagens que irão representar. Há um elemento místico nesse ritual e por isso, 

não há espaço para interferências externas, por se tratar de uma relação de respeito 

para com o teatro que eles fazem. 
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Estas maquiagens são codificadas para identificação dos personagens e a sua 

aplicação segue um ritual silencioso devido a relação com a religiosidade de cada 

uma, especificamente. Fato este que corrobora o pensamento de Stanislavski, que diz 

que a aplicação da maquiagem pelo ator em seu rosto, requer uma atenção e 

concentração. É como um ritual em que o ator começa a se transformar em 

personagem, para entrar em cena. 

Para melhor compreensão desta atividade pelos alunos, é importante uma 

pequena descrição das maquiagens destas modalidades de teatro, para uma melhor 

apropriação e aprendizado desta técnica. Ainda que ao se matricular na referida 

disciplina, os alunos já tenham cursado as disciplinas História do Teatro I e II, do 

curriculum mínimo desta graduação, que aborda estes temas em seu conteúdo. 

Teatro Kabuki – Nesta modalidade, as maquiagens preservam os modelos das 

pinturas faciais dos ritos de magia, que forma estilizadas, mas preservando a cultura 

milenar do Japão. Contém as seguintes características: neutralidade das 

sobrancelhas e alargamento do rosto, com uma espécie de corretivo branco; cobertura 

de todo o rosto com uma base branca; lábios pintados de vermelho; linhas 

contrastantes coloridas aplicadas com os dedos para as mais largas e com o auxílio 

de um pincel para as mais finas para recriar outras expressões e o uso de acessórios.  

A área dos olhos são pintadas para caracterizar encanto e sensualidade. As 

maquiagens são elaboradas com o objetivo de revelar através dela, as características 

de personalidade dos personagens, além da relação destes com as divindades. 

 

Figura 73: Maquiagem do Kabuki. 

 

Fonte: http://fukuoka-now.com/2014/02/february-grand-kabuki/ 

 

http://fukuoka-now.com/2014/02/february-grand-kabuki/
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O fotógrafo e pesquisador Karl Groning, estudou e fotografou a arte da pintura 

corporal e seus ritos nos cinco continentes, incluindo algumas formas espetaculares 

orientais que servem como base para o ensino da maquiagem do teatro oriental para 

muitos professores, investigando o significado de cada uma delas. Sobre o Kabuki, 

escreveu: 

 

O uso das cores é mais delicado (Maquiagem colorida é menos usada) e o 
design é mais severo. Os cenários sempre utilizam imagens lindas e estéticas. 
Contorno preto e vermelho em uma cara pintada em branco denota heroísmo, 
dedicação e honestidade. Líderes militares e heróis frequentemente usam 
também linhas coloridas em suas mãos e pés. Contornos azuis representam 
personagens maus, mas em um esquema diferenciado de maquiagem pode 
representar fenômenos sobrenaturais, deuses da natureza ou espíritos 
ancestrais. A face das gueixas de alto nível, as quais as magníficas entradas e 
procissões são o clímax de muitas peças sobre moralidade, são mantidas o uso 
de máscaras brancas. Como em todos os papéis femininos, elas são 
interpretadas por homens. Kabuki já teve cerca de cinquenta esquemas de 
maquiagem com uma boa distinção de personagens e papéis; hoje em dia são 
apenas cerca de doze esquemas. (GRONING, 2001, p.212)91 

 
A codificação da maquiagem das formas espetaculares orientais é feita através 

das cores e traços utilizados para a identificação da personalidade de cada 

personagem. O branco é utilizado como uma máscara e os traços e cores distinguem 

os personagens.  

Teatro Kathakali – É uma forma espetacular da Índia que faz uso de elementos 

da dança e do teatro, para representar histórias mitológicas. A sua maquiagem, que 

determina a natureza do personagem, é carregada de cores e formas no rosto e em 

outras partes do corpo como, os dedos das mãos, os pulsos e os olhos, para 

evidenciar as expressões faciais com seus múltiplos movimentos de cabeça, pescoço 

e olhos, e o movimento corporal do ator. Para evidenciar o vermelho nos olhos, os 

atores colocam um grão de pimenta sob as pálpebras, para o sangue fluir e causar 

esse efeito. As cores utilizadas na maquiagem é o que determina as suas 

características, criando uma máscara pintada no rosto para neutralizar totalmente o 

tom natural da pele do ator.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Tradução Adriano Gentil. Original em anexo. 



184 
 

Figura 74: Maquiagem do Kathakali 

 

Fonte: riejuju.worpress.com 

 

Sobre o Katakhali escreveu Groning: 

 

No Kathakali os dançarinos usam pintura facial, para não impedir a respiração 
e a gesticulação deles, ao invés de máscaras de madeira. A maquiagem não 
tem qualquer relação com a cor natural da pele, tendo a intenção de simbolizar 
as paixões e emoções da personagem. Verde para o bem, vermelho para a 
raiva, e preto para o que é repulsivo. Colocar a maquiagem é um longo e lento 
processo que fica a cargo de experts enquanto os dançarinos relaxam 
gradualmente transformando-se nos personagens que irão interpretar. 
(GRONING, 2001, p. 198)92 

 

Ópera de Pequim – Drama lírico chinês caracterizado pela música e pelo 

movimento. As maquiagens que no início eram apenas com o branco e o preto ganhou 

novos contrastes com a inserção de outras cores, que caracterizam as qualidades dos 

personagens, através dos tons empregados de acordo com cada personagem. Para 

dar mais brilho as cores da maquiagem é utilizada a clara de ovo ou óleos vegetais. 

O vermelho representa coragem; o branco, covardia, depravação e brutalidade; o 

amarelo denota reticência; e a cor verde é utilizada para os personagens demoníacos. 

Os personagens que apresentam um traço branco no nariz, possuem características 

clownescas. 

                                                           
92 Tradução Adriano Gentil. Original em anexo. 
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Figura 75: Maquiagens da ópera de Pequim 

 

Fonte: http://www.centrochines.com.br/china/cultura/jingju.html 

 

 

Sobre as maquiagens da Ópera de Pequim, Groning aponta as diferenças dos 

padrões das maquiagens para os diferentes personagens, assim como as cores e os 

recursos materiais utilizados para a sua obtenção, a forma como esta era aplicada na 

pele, e os seus significados de acordo com os personagens: 

 

Nos primeiros palcos do drama lírico chinês a maquiagem – Inequivocamente 
nas cerimônias tradicionais religiosas, que servem para repelir maus espíritos 
– era antigamente preta e branca e de expressão feroz. As cores eram 
aplicadas com forças usando os dedos. Gradualmente mais cores, vindas de 
plantas e recursos minerais, foram adicionadas até elaborarem composições 
artísticas, as quais requisitam um pincel. Cores simbólicas específicas e 
padrões de maquiagem denotam tipos diferentes de personagens. Uma 
predominância de vermelho indica coragem, lealdade e fidelidade – essa é a 
cor dos heróis e líderes de exércitos. Contornos fortes de preto são sinais de 
personagens impetuosos. Uma face branca expressa brutalidade e 
depravação, enquanto um simples fragmento através do nariz e olhos, 
estendendo-se até os ossos da bochecha denomina o palhaço e também 
canalhas bonitos, pessoas comuns e subordinados. Uma face azul representa 
crueldade, a amarela para discrição. Demônios possuem faces verdes; e seres 
celestiais são descritos com amarelo brilhante, a cor imperial. (GRONING, 
2001, p.205)93 

 

                                                           
93 Tradução Adriano Bastos Gentil. Original em anexo. 

http://www.centrochines.com.br/china/cultura/jingju.html
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 Dando continuidade ao exercício desta técnica, os alunos são orientados a criar 

outra maquiagem a partir da que foi escolhida anteriormente, com o objetivo de 

exercitar a criatividade. O trabalho é livre. A orientação é para que eles percebam a 

sua anatomia facial e recriem os traços de acordo com o formato do seu rosto, 

pensando em que sentimentos querem representar com esta maquiagem. É sugerido 

aos alunos criar uma pequena história para justificar o seu uso, inspirada no 

aprendizado das maquiagens desta cultura, mas, com liberdade para inserir aspectos 

dos folguedos da cultura popular do Estado de Sergipe, e a partir desta, traçar no 

mapa facial a maquiagem e em seguida, faze-la em seu rosto. 

Os alunos Marcos Vinícius Bezerra e Michele Santana (Figura nº 76), da turma 

2014.2, por exemplo, fizeram esta tarefa em dupla, criando uma história na qual os 

traços da maquiagem da Ópera de Pequim e do Kabuki se fundiam com o folguedo 

“Lambe Sujo94” da cidade de Laranjeiras, Sergipe, na qual um guerreiro se encanta 

com uma dama. 

 

 

 

Figura 76: Exercício prático. 

  

Foto: José Roberto Santos Sampaio, 2014.2 

                                                           
94 Folguedo popular da cidade de Laranjeiras, Estado de Sergipe representando a luta entre os 
negros do quilombo e os Caboclinhos. Os brincante do Lambe-sujo pintam o corpo com uma tinta 
preta, preparada com óleos e um corante para uso em construção e vestem-se com calção e gorro 
vermelho. Fonte: http://www.laranjeiras.se.gov.br/manifestacoes.asp 
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 Outros alunos buscaram inspiraçao em um outro folguedo popular do Estado 

de Sergipe, além do “Lambe Sujo”. Alguns alunos trouxeram referencias dos 

“Parafusos de Lagarto”95. Tais escolhas se deram por ambos se apresentarem em 

público com pinturas no rosto e no corpo. 

 O estímulo à pesquisa sobre a cultura popular fundindo-a com a cultura oriental 

é pertinente na investigação da maquiagem teatral como fonte de pesquisa,  aguçando 

a criatividade dos alunos, porém sem perder o foco das suas origens em detrimento 

de uma outra. Acredito que o conhecimento da segunda tem um valor significativo 

historicamente, assim como para o aprendizado das suas maquiagens.  

Nas maquiagens das formas espetaculares orientais estudadas para esta aula, 

não se faz uso do sfumatto, mas para este exercício em que duas culturas se fundem, 

alguns dos alunos (Figura nº 77) sentiram necessidade de fazê-lo, também por se 

tratar de um exercício livre. 

 

Figura 77: Exercício prático. 

 

Foto da turma 2014.2, por José Roberto Santos Sampaio. 

 

3.2.3.4 Maquiagem em Preto e branco 

 

                                                           
95 Folguedo popular da cidade de Lagarto, Sergipe no qual os homens se vestem com trajes brancos e 
rodantes e tem o rosto pintado de branco. Segundo a tradição, os negros roubavam as anáguas das 
sinhás da Casa Grande para se disfarçar e fugir na calada da noite. Fonte: http://lagartonet.com/cultura-
e-arte/ 
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 Esta técnica propõe reproduzir o rosto de uma caveira. É chamada também de 

técnica do descarnamento96, na qual, os alunos utilizam apenas as cores branca e 

preta para reproduzir a ossatura do rosto.  

Para tanto, é preciso analisar o seu rosto para perceber a cavidade dos olhos, 

nariz, dentição, espaço entre os dois maxilares e das têmporas. Nesta observação, o 

aluno irá tocar o seu rosto para reproduzir no mapa facial o seu formato ósseo, 

desenhando as feições da caveira humana, como mostra a figura nº 78: 

 

Figura 78: Imagem do mapa facial e do esboço da maquiagem em preto e branco, com o tema caveira 

 

Foto:  José Roberto Santos Sampaio. 

 

 Após este estudo prévio, com um lápis de olhos, o aluno irá marcar os traços 

do rosto delimitando as áreas que serão maquiadas com a cor preta: olhos, nariz e 

maxilares. Em seguida, com o uso de pan-cake preto acentuará as principais 

cavidades do rosto. Dando continuidade ao exercício, os alunos irão preencher as 

                                                           
96 Termo utilizado pelo Professor M.A. Jesus Vivas de Souza em sua dissertação de mestrado intitulada 
A maquiagem na construção da personagem, pelo PPGAC-UFBA, em 2004.. 
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demais áreas do rosto com o pan-cake branco. Para alcançar um tom mais realista, 

aproximando-o da cor dos ossos, pode-se acrescentar uma pequena quantidade de 

pigmento na cor ocre. 

 Esta maquiagem requer uma revisão dos estudos da anatomia humana, 

apresentado nas aulas da 3ª semana do semestre, na qual os alunos tiveram acesso 

a um breve estudo da anatomia do rosto e observaram as cavidades da sua ossatura 

e as áreas dos músculos, assim como do tipo do rosto para realizar esta maquiagem 

de forma adequada. 

 O aluno Audevan Caiçara, da turma 2013.2 apresentou um resultado muito 

interessante nessa aula, percebendo o formato alongado do seu rosto e os seus traços 

de origem árabe, reproduzindo satisfatoriamente esta maquiagem, como mostram as 

imagens seguintes (figura nº 79), na qual podem ser vistas nas imagens do seu rosto 

sem pinturas e com a maquiagem da caveira. 

 

Figura 79: Imagem da maquiagem da caveira do aluno Audevan Caiçara da turma 2013.2. 

  

Foto: José Roberto S Sampaio 
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Figura 80: Imagem dos alunos da turma 2014.2 com a maquiagem da caveira.  

 

Foto: José Roberto Santos Sampaio. 

 O segundo exercício desta técnica em preto e branco consiste em criar uma 

maquiagem alegórica, tendo como referência iconográfica as bandas Secos & 

Molhados e The Kiss (Figura nº 81), mas utilizando também como observação, as 

imagens do cinema expressionista alemão. Para a realização desta técnica, os alunos 

devem analisar o formato do seu rosto e partir das imagens sugeridas e com o auxílio 

da mímica facial, traçarem os desenhos no rosto, ampliando as expressões.  

 

Figura 81: Fotos das bandas Secos & Molhados e Kiss 

 

Fontes: pelasbarbasdebakts.blogspot.com – asalesguyrecruinthing.com 

 

 Este exercício é também de caráter livre, para o aluno ter espaço para exercitar 

a criação, portanto não há interferência do professor quando eles estão executando 

tal exercício. Ao final cada um apresenta verbalmente o resultado alcançado. 
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Figura 82: Imagem do segundo exercício em p&b da turma 2014.2 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio. 

 As imagens seguintes (Figura nº 83) são do trabalho de criação livre com a 

técnica de maquiagem em preto e branco, do aluno Audevan Caiçara, da turma 

2014.2. O aluno buscou inspiração na máscaras do carnaval de Veneza e na cultura 

gótica, esfumaçando levemente o traço preto para a área pintada de branco e com a 

ajuda de pincéis finos, criou esses traços para causar a impressão de rachaduras na 

máscara. 

 

Figura 83: Maquiagem do aluno Audevan Caiçara, em 2013.2. 

 

 Foto: José Roberto S. Sampaio 
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 Após cursar a disciplina, o aluno utilizou o resultado da maquiagem que realizou 

em aula, com algumas adaptações, num trabalho profissional na cidade de Aracaju, 

intitulado “Menestréis”, uma espécie de mestres de cerimônia nas festividades juninas 

desta cidade, como mostram as imagens a seguir: 

 

Figura 84: Imagens da performance Menestréis, na cidade de Aracaju, Sergipe. 

  

Foto: Acervo pessoal do aluno. 

 

3.2.3.5 Maquiagem de Animalização 

 

 Esta técnica propõe ao aluno exercitar a caracterização de um animal no seu 

rosto. Para a realização desta técnica, é muito importante o entendimento da anatomia 

facial e da técnica do claro-escuro, para realizar a transposição da anatomia do animal 

escolhido e reproduzi-lo no rosto. É uma atividade que é proposta quando os alunos 

já possuem uma maior familiaridade com esses estudos. Segundo Souza “trabalha o 

jogo de luz e sombra, de modo a oferecer o efeito visual de afastar ou juntar os olhos, 

alterar as formas do nariz e da boca e modificar o formato do rosto, compondo a cara 

do animal” (SOUZA, 2004, p.91). 

 Este trabalho também é feito em duas etapas. A primeira a partir de imagens 

estilizadas de caracterização de animais, extraída do livro The art of doing: Stage 

Make up technics, de N. A. Violet. Os alunos reproduzem as maquiagens estilizadas, 

atentos para a adequação, de acordo com o formato do seu rosto, utilizando como 

materiais pan cake de cores diversas, lápis para olhos, delineador, com o auxílio de 

pincéis e esponjas apropriadas. São escolhidos os seguintes animais: rato, onça, gato 

e cachorro. Tal escolha se deu por estes serem mamíferos e como tais, possuem 

focinho, o que possibilita trabalhar este efeito nas maquiagens. Para o primeiro 
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exercício não é exigido do aluno o esboço no mapa facial, por se tratar de uma 

reprodução das maquiagens já estilizadas. 

 

Figura 85: Foto a partir de fotografias do livro The art of Doing, Stage Make up s/ referencias. 

 

Foto de José Roberto Santos Sampaio 

 

 

Figura 86: Foto das maquiagens de animalizaçao da turma 2014.2. 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio. 

 

A segunda etapa é realizada a partir da observação prévia de uma imagem de 

um outro animal, de livre escolha, que será reproduzido no rosto e, se necessário 

extensivo a outras partes do corpo como pescoço, ombros, braços e mãos. Ao 

escolher o animal o aluno deve reproduzi-lo com a maquiagem buscando o máximo 

de verossimilhança possível. 

No primeiro exercício eles reproduzem as maquiagens de animais mamíferos, 

portanto, no segundo, foi sugerido que eles pesquisassem entre os répteis, anfíbios, 
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aves entre outros, para exercitar a transposição da imagem deste animal, observando 

a sua forma, textura e cores, como mostram as figuras 87 e 88: 

 

Figura 87: Imagem da pesquisa e maquiagem da aluna Elaine Santos, que escolheu uma cobra amarela e preta, reproduzindo 

as suas escamas. 

 

Foto: Acervo pessoal da aluna. 

Figura 88: A aluna Francilene Melo escolheu um pavão para fazer o exercício. 

 

Foto: Acervo pessoal da aluna. 

 

Em ambos exercícios os alunos são orientados a ressaltar os traços e as cores 

dos animais, e caso haja necessidade, recorrer ao degradé de cores para desenvolver 

uma paleta com nuances de cores com o intuito de criar intensidade e luminosidade 
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naturais, como o uso do claro-escuro e do sfumato, com o objetivo de reproduzir as 

formas e cores com maior verossimilhança possível. 

Esta maquiagem requer do aluno exercitar a máscara facial durante a sua 

execução para adequá-la aos movimentos naturais do animal, para não incorrer no 

erro de cristalizá-la, como nas máscaras fixas. Para tal, faz-se necessário revisar o 

estudo da anatomia facial. 

 

3.2.3.6 Criação de uma maquiagem 

 

 Finalizada esta etapa do ensino das quatro principais técnicas de maquiagem 

(Envelhecimento, etnias, preto e branco e animalização), e dando continuidade às 

aulas, os alunos são desafiados a criar uma maquiagem, inspirada nas quatro 

técnicas, tendo como base algum personagem da dramaturgia universal, 

preferencialmente extraídos dos textos dramáticos que já tenham lido e ou estudados 

na disciplina Estudos do texto dramático, do curriculum mínimo do curso. 

 Este trabalho exige uma pesquisa na qual o aluno vai estudar as principais 

características do personagem escolhido e partindo das informações fornecidas pelo 

autor nas didascálias e nas falas dos personagens, para determinar, a idade, a etnia, 

o lado animal e por último o lado alegórico inspirado nas técnicas em preto e branco.  

 No estudo intitulado O discurso teatral de Anne Ubersfeld (1918-2010), 

em que a autora aborda as questões do enunciador, são apontados caminhos que 

contribuem para entender as informações contidas nas falas das personagens e nas 

didascálias, para um estudo de um texto teatral: “O estatuto do texto teatral é 

exatamente o de uma partitura, de um libreto, de uma coreografia que leva à 

construção de um sistema de signos por meio de mediadores: a. o ator, criador-

distribuidor de signos, linguísticos fônicos, b. o encenador (decorador, cenógrafo, 

atores, etc). (UBERSFELD, 2005, p.163). 

A tarefa de criação de uma maquiagem para um personagem é passada aos 

alunos com uma antecedência mínima de uma semana, para que haja tempo hábil 

para a pesquisa e concepção da maquiagem. Na aula seguinte, os alunos apresentam 

o mapa facial onde irá apresentar a sua pesquisa, justificando os caminhos que o 

levaram àquela maquiagem. 
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Em sua dissertação de mestrado, Souza discorre sobre a pesquisa que 

desenvolveu com este tipo de atividade com os seus alunos do curso de Interpretação 

teatral, quando professor da Universidade de Brasília, 

 

A coleta de material decerto trará informações quanto a idade, as condições 
socioeconômicas e à etnia do personagem. De posse dessas informações e 
com as técnicas de maquiagem já exercitadas, o aluno/ator inicia uma nova 
fase de seu aprendizado, podendo direcionar seus estudos para um trabalho 
mais estruturado, a exemplo da localização do personagem num determinado 
momento histórico ou da sinalização de suas condições de vida. (SOUZA, 
2004, p.98) 
 

O público da disciplina Maquiagem Teatral na UFS é constituído por alunos da 

Licenciatura em Teatro, e não de formação de atores, mas, esse exercício, estimula o 

aluno a pesquisar sobre os caminhos para a concepção de uma maquiagem. Esta 

técnica poderá ser útil em sua prática como futuro professor, quando das 

apresentações públicas de seus alunos, por exemplo. 

Quanto aos resultados deste exercício, Graziela Forte aponta a relação entre o 

processo de criação e o resultado, como um caminho. Ela diz: “Desta maneira, a 

imagem artística pode ser definida como o resultado plástico de uma operação 

intencional e de ordem produtiva e intelectual, composta de arranjos e linhas, 

desenhos, cores, luzes e textura” (FORTE, 2008 p.03). 

 Com o estímulo à pesquisa para a execução desta tarefa, o resultado é 

surpreendente. Os alunos ficam empolgados. Alguns levam acessórios e adereços e 

apresentam trabalhos satisfatórios de maquiagem quanto ao que foi sugerido, que, 

nada mais é que o resultado do andamento da disciplina. Dentre os resultados dos 

alunos, foram destacados três que conseguiram apresentar um resultado no qual a 

pesquisa e a maquiagem final teve coerência. 

 O Aluno Jadson da Rocha Santos, do semestre 2014.2, concebeu uma 

maquiagem inspirada no mito de Medéia, de Eurípedes, como mostra a imagem 

seguinte (Figura nº 89). Para realizar esta maquiagem, ele idealizou o rosto desta 

personagem trágica, como uma máscara colada ao rosto. O tom magenta, remete ao 

luto pela perda do marido, que é contrastado com o branco para criar volumes. O 

amarelo na testa remete às suas origens, como filha do sol. As pálpebras que se 

revelam quando esta fecha os seus olhos, remetendo ao lado feiticeira, da 

personagem. A boca manchada de preto e as escamas na testa, estão relacionados 

ao lado animal, que na sua criação é uma cobra, pronta para o bote. 
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Figura 89: Exercício do aluno Jadson Rocha. 

 
Foto: José Roberto S. Sampaio 

 

 Já a aluna Maiara Santos Nascimento, na próxima imagem (Figura nº 90), da 

mesma turma, teve como inspiração, a personagem Lady Macbeth, de Shakespeare. 

A opção pela cor branca em todo o rosto, refere-se a palidez europeia, e por ela viver 

num castelo, sem contato com o sol e, ao mesmo tempo, representa a sua frieza em 

cometer os seus atos. Os traços na testa sublinhando rugas e as bochechas 

desenhadas, marcam a sua idade, os olhos com pálpebras pintadas em amarelo, 

reproduzem a rapidez dos répteis, como uma metáfora a agilidade desta ao tramar a 

traição ao rei. As sobrancelhas e a boca excessivamente pintadas de preto, foram 

colocadas para ressaltar os instintos maléficos desta personagem, porém, de forma 

estilizada nesta maquiagem.  
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Figura 90: Exercício da aluna Maiara S. Nascimento. 

  
Foto: José Roberto S. Sampaio 

 

Inspirada em Ofélia, de Hamlet, de Shakespeare, a aluna Yasmin Azevedo do 

Nascimento, também aluna do semestre 2014.2, criou a sua maquiagem tendo como 

referências a etnia indiana com as suas cores e pinturas. A região dos olhos foi 

inspirada nos pássaros. O vermelho, refere-se ao trágico da sua história. Mesmo se 

tratando de uma mulher jovem, as marcas na testa remetem às rugas provocadas pela 

desilusão com o príncipe Hamlet e a perda do pai, que a levam à morte. Como mostra 

a imagem seguinte (Figura nº 91): 

 

Figura 91: Exercício da aluna Yasmin azevêdo 

 

Foto: José Roberto S. Sampaio 
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 Esta atividade proporciona ao aluno o exercício da criatividade e a prática da 

maquiagem, assim como o exercício do traço, do experimento com as cores e 

formassem seu rosto. É um espaço de experimentação sem a interferência direta do 

professor, que possibilita-os a expor suas ideias através da maquiagem. Como afirma 

Narciso Teles: “A aula mais do que somente um espaço de exposição de conceitos e 

procedimentos é também um espaço de ideias em movimento.” (TELES, 2013, p.63) 

 

3.2.3 processos de avaliação 

 

 A avaliação desta disciplina é dividida em três partes, com três notas diferentes. 

A primeira avaliação é processual e é atribuída pela presença e participação do aluno 

nas atividades das aulas. Dentre os itens considerados para esta avaliação, são 

levadas em conta, a pontualidade, assiduidade, interesse, prática das atividades, 

interesse pelo conteúdo da disciplina, organização do material e das instalações da 

sala de aula, e o exercício descrito no tópico anterior, sem exigir do aluno total 

habilidade com os traços e resultados estéticos. Esta avaliação é ao mesmo tempo 

quantitativa e qualitativa.  

 Na maioria das vezes, o aluno inicia a disciplina sem a menor familiaridade com 

a maquiagem teatral, os cosméticos e pincéis, e com o fazê-las. Alguns não tem 

habilidade em termos de coordenação motora fina, e apresentam dificuldade para 

entender a técnica do claro-escuro, por exemplo. Por isso, o resultado das 

maquiagens apresentados pelos alunos, nem sempre é um produto com um 

acabamento impecável. Este fato requer um cuidado especial quando da sua 

avaliação. 

 Durante o semestre e, com a prática da maquiagem em todas as aulas, com 

novas técnicas, muitos desses alunos conseguem se familiarizar, superar as 

limitações, e alguns percebem a identificação com a arte de maquiar, demostrando 

interesse em estudar mais sobre esta arte e, existem até mesmo registros de alunos 

que seguiram a sua trajetória teatral e docente, como maquiadores e professores de 

maquiagem em cursos e oficinas de teatro. 
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3.2.3.1 Portfólio97 

 

 A exigência da elaboração do portfólio se deve ao fato deste servir como um 

registro das aulas, para que os alunos tenham este material à mão para quando 

necessário. Este material vai preencher uma lacuna da inexistência de publicações 

brasileiras de técnicas de maquiagem teatral. É possível encontrar em bancas de 

jornal, apenas revistas que ensinam como fazer pinturas para criança, ou maquiagens 

artísticas para eventos festivos, como o carnaval e o halloween, por exemplo. 

 O portfólio deve ser organizado com os mapas faciais tracejados durante as 

aulas, acompanhados das fotografias dos processos de aula e do resultado final e a 

descrição da execução da maquiagem, passo a passo. 

 O aluno Audevan Caiçara cursou a disciplina no semestre 2013.2, e em seu 

relatório final conclui: 

 

O método de ensinar a técnica, aplicá-la durante a reprodução e usá-la para 
criar é uma metodologia viável e instigante no processo do ensino-aprendizado. 
Consegui aprender não apenas as reproduções, mas também as técnicas. Com 
o portfólio fazendo parte da avaliação compreendo-o como fundamental no 
registro para consultas posteriores. (Depoimento do aluno em dezembro de 
2013) 

 

 Não há uma regra de como os alunos devem produzir o seu portfólio. O trabalho 

é individual e cada um faz uso da criatividade na organização e apresentação do seu, 

como lhe convir, e de acordo com a sua experiência nas disciplinas dos elementos 

visuais do espetáculo. 

 

3.2.3.2 Concepção de uma maquiagem para uma peça, como proposta de 

interdisciplinaridade na graduação. 

 

Considero de importância fundamental para os estudantes de licenciatura em 

teatro o estímulo à reflexão, à descoberta do sentido do aprendizado das técnicas da 

maquiagem teatral e os desdobramentos que esse processo de aprendizagem pode 

vir a ter em seu percurso como professor, e em alguns casos específicos, como 

maquiador profissional. 

                                                           
97 Do Aurélio: porta-fólio – Pasta de cartão usada para guardar papéis, desenhos, estampas, etc.; 
portfólio: material diverso que se utiliza para apresentação profissional ou comercial (FERREIRA, 1999, 
p.1612) 
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Acredito que o aprendizado da maquiagem para a formação de professores de 

teatro não deve se resumir ao aprendizado de técnicas e finalizado apenas nos 

portfólios para uma simples avaliação. Portanto é proposto ao aluno o exercício da 

criação de uma maquiagem para uma peça de teatro. 

A partir das experiências nos estágios obrigatórios do currículo mínimo do curso 

e das vivências artísticas nas disciplinas práticas de montagens didáticas, 

improvisação e interpretação teatral, entre outras, o conhecimento das técnicas de 

maquiagem pode estimular nos alunos a criatividade, tornando-os indivíduos dotados 

dos conhecimentos adquiridos nas aulas, aguçando o seu senso crítico, com 

possibilidades de questionamentos sobre o seu papel como futuro professor de teatro, 

a partir de um estímulo provocado pelas pesquisas para a elaboração de uma 

determinada maquiagem específica para os resultados práticos de outras disciplinas. 

 No exercício da 13ª semana de aula, é solicitado aos alunos conceber uma 

maquiagem para uma peça de teatro, escolhendo no mínimo três personagens. A 

proposta é que os alunos agreguem os conhecimentos obtidos nessa disciplina com 

outras do currículo do curso, como, por exemplo, os estágios, as montagens didáticas 

e ou outras disciplinas práticas. 

O objetivo de propor esta interdisciplinaridade, na qual os alunos de 

Maquiagem Teatral buscam dialogar com as disciplinas práticas e de estágio, é 

possibilitar uma troca de conhecimentos, assim como tentar ultrapassar a 

incomunicabilidade entre as disciplinas do curso, com diálogo em uma proposta 

colaborativa, com fins de agregar os valores das disciplinas envolvidas, e a obtenção 

de resultados positivos. Para Arão Paranaguá Santana, 

 

A tarefa de preparar educadores é de toda a sociedade, cabendo às 
universidades e aos órgãos executores do ensino empreender ações objetivas, 
visando traduzir o estado do conhecimento que se acerca do assunto frente às 
perplexidades instauradas no processo de escolarização (SANTANA, 200, 
p.30). 
 
 

A produção do conhecimento na educação aponta a interdisciplinaridade como 

uma possível renovação no formato da educação no Brasil a partir de uma articulação 

entre as áreas do conhecimento, criando novas bases para o processo do ensino-

aprendizagem. Para o professor Juarez da Silva Thiesen, da UDESC,” a necessidade 

da interdisciplinaridade na produção e na socialização do conhecimento no campo 
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educativo vem sendo discutida por vários autores, principalmente por aqueles que 

pesquisam as teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas (THIESEN, 2007, 

p.02). 

 A proposta de interdisciplinaridade entre a disciplina Maquiagem Teatral e 

outras, surgiu inicialmente para preencher uma lacuna nas inter-relações entre as 

disciplinas do curso de Licenciatura em Teatro da UFS, e, ao mesmo tempo, propor 

um exercício prático para os alunos se familiarizarem com a prática da maquiagem 

teatral, para saber usá-la em seu ofício, como futuro professor de teatro, que, em 

muitas situações, será responsável pelo bom desempenho de todos os signos visuais 

nos seus trabalhos públicos, envolvendo os seus futuros alunos em todas as etapas 

da criação de um espetáculo, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino do teatro: 

 

As propostas educacionais devem compreender a atividade teatral como uma 
combinação de atividade para o desenvolvimento global do indivíduo, um 
processo de socialização consciente e crítico, um exercício de convivência 
democrática, uma atividade artística com preocupações de organização 
estética e uma experiência que faz parte das culturas humanas. (PCN pg. 57) 
 

 
Este trabalho é apresentado em formato de projeto de maquiagem, contendo o 

título do trabalho (peça ou mostra), sinopse do conceito, concepção da maquiagem, 

mapas faciais e fotos do processo e do resultado final. Há casos de alunos que não 

estão matriculados nas disciplinas práticas. Para esses, o projeto é elaborado com o 

mesmo formato, porém concebido para uma peça hipotética.  

Após escolherem um texto de teatro, um romance ou uma história, é sugerido 

incluir referências ao universo popular da região nordeste do Brasil, assim como das 

experiências que já possuem em espetáculos de teatro da Cidade de Aracaju. Essas 

escolhas são discutidas em aula e os alunos são estimulados a buscar referencias 

nas obras de arte dos grandes pintores de épocas diversas, no cinema, na natureza 

e na história do seu estado. 

O resultado tem sido satisfatório. Na tentativa de executar esta atividade os 

alunos procuram ancorar-se em textos dramáticos que já foram estudados nas 

disciplinas da área da dramaturgia, em contos e romances de autores sergipanos, 

entre outros.  
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3.2.4 Proposta de interdisciplinaridade na práxis do professor do ensino médio e 

fundamental 

 

A maquiagem pode exercer funções maiores que servir apenas para utilizá-la 

nas mostras públicas, datas comemorativas e peças de alunos em escolas. Um 

professor de teatro que aprende as técnicas da maquiagem teatral, poderá utilizá-las 

apenas para além deste fim, mas no intuito de promover uma relação desta com o 

conteúdo das demais disciplinas. 

  Acredito que é possível utilizar a maquiagem teatral para o ensino de outras 

disciplinas do ensino fundamental e médio, partindo da hipótese de que a aula de 

história, por exemplo, ficaria mais atrativa, com os alunos caracterizados como os 

grandes personagens históricos, enquanto dissertam sobre o tema da aula. Uma aula 

sobre a revolução francesa, por exemplo, pode ficar mais interessante, com uma 

atividade lúdica envolvendo os jogos de improvisação e a pesquisa, reproduzindo as 

maquiagens utilizadas nesta época, quando os nobres da aristocracia empoavam os 

seus rostos com um pó branco.  

A maquiagem também pode ser usada para ilustra uma aula de literatura, na 

qual a história pode saltar das páginas dos livros para uma experiência de teatro com 

a caracterização dos personagens que contariam a suas histórias, com o auxílio da 

maquiagem e de roupas que remetam à época de sua criação. 

Outra hipótese é utilizar as maquiagens de etnias, podem ser utilizadas para 

estudar as origens do povo brasileiro, ou mesmo para estudar os povos de diversos 

lugares do planeta, nas aulas de geografia. 

Para enriquecer esta experiência, os alunos podem ser estimulados a 

pesquisar os materiais que utilizarão na reprodução destas maquiagens. 

Uma experiência parecida com esta que está sendo proposta neste estudo, foi 

realizada no Colégio Positivo Junior de Curitiba, PR, com alunos da 5ª série, no ano 

de 2003, que usou a evolução do traje, para mostrar o papel da mulher na sociedade 

brasileira no século XX, suas conquistas e participações em acontecimentos 

históricos. Os alunos se empenharam em pesquisar os trajes de décadas 

historicamente significativas, que descrevessem a mudança no comportamento 

feminino, a conquista da independência feminina em relação aos maridos, e a maior 

participação na sociedade, como, o direito a votar, entre outros. 
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Os alunos desenharam os trajes, levaram as costureiras e as meninas os 

usaram no dia da apresentação, que foi bem recebida pela turma. Segundo a 

professora Dilene Simoes, que propôs a atividade, “A moda representa todos os 

processos de transformação e permanência de um grupo; é a exteriorização de uma 

mentalidade. As estudantes deixaram de ver a História como algo fragmentado e 

passaram a enxergá-la como um todo do qual nós fazemos parte.” (REVISTA 

ESCOLA, maio, 2003, p.64). 

Esta experiência revelou-se enriquecedora, com apresentação de imagens da 

pintura da época, exibição de filmes que retratem o período histórico estudado, visitas 

a museus, pesquisa em livros de moda e de indumentária para o teatro, entre outros. 

Para utilizar a maquiagem numa experiência como esta, além das etapas 

citadas acima, é interessante propor um mini curso de maquiagem teatral, para 

envolver os alunos com as técnicas e deixá-los se divertir, enquanto aprendem a se 

maquiar. O contato com a ludicidade que o ato de pintar o rosto pode proporcionar 

numa atividade dessas é enriquecedor para o aprendizado da matéria, agregando 

novos valores ao ensino. 

 

3.2.5 A maquiagem como ponto de partida para a criação de uma peça de teatro. 

 

  Na contramão do método de caracterização do personagem pelo método 

naturalista-realista de Stanislavski, uma outra hipótese para explorar ainda mais o 

aprendizado da maquiagem pelos professores de teatro no ensino fundamental e 

médio, é propor, a partir dos ensinamentos do teatro didático de Bertolt Brecht, a 

criação de uma peça de teatro, a partir da maquiagem teatral. 

 Esta proposta pode ser realizada a partir de uma oficina de maquiagem de curta 

duração, dentro da escola, na qual os alunos aprendem as quatro principais técnicas 

da maquiagem apresentadas neste trabalho (envelhecimento, etnias, animalização e 

preto e branco) e dando segmento, criarão uma maquiagem.  

 Esta maquiagem seria pensada a partir de um roteiro pré-estabelecido pelo 

professor dentro de uma situação em que todos os alunos pudesse criar um 

personagem a partir da maquiagem que criaram e se relacionariam com os demais da 

turma. 

 A situação pode surgir a partir do contexto sociocultural da localidade onde a 

escola está instalada, ou a partir de uma pesquisa junto aos alunos sobre os 
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problemas que estes alunos estejam passando e queiram utilizar para a explorar no 

teatro. 

 A aluna Elaine Santos, da turma 2014.2, relata que em um estágio extra 

curricular, no decorrer do mesmo semestre, numa oficina de oito horas aula, teve 

contato com uma turma de adolescentes entre 13 e 16 anos, numa escola na periferia 

da cidade de Aracaju, que estavam desmotivados, apresentavam um comportamento 

bastante agitado no primeiro encontro, e relatou que mal conseguiu propor as 

atividades de jogos de improvisação, saindo da aula desestimulada, pensando em 

desistir. 

 No dia seguinte, levou o seu material de maquiagem, as fotos das aulas da 

disciplina e propôs à turma uma atividade com pinturas no rosto, sendo que cada aluno 

estaria livre para fazer a que achasse que mais se parecesse com ele, naquele 

momento. 

 Com este trabalho, a aluna relatou que conseguiu a atenção de toda a turma, 

que se envolveu na atividade e que, ao final, propôs um jogo de improvisação, no qual 

eles se relacionavam entre eles, de acordo com a leitura da maquiagem realizada. A 

improvisação resultou numa cena em que personagens reais se relacionavam com os 

de ficção para falar dos problemas da escola e das dificuldades enfrentadas pelos 

jovens do bairro, como a violência, as drogas, a falta de recursos da escola, entre 

outras.  

 A aluna concluiu que o trabalho com a utilização da maquiagem teatral como 

atividade das aulas de teatro no ensino médio é viável, com planejamento, e que é 

possível obter bons resultados, desde que seja alinhado com os jogos didáticos e de 

improvisação, que aprenderam nas disciplinas práticas do curso. Ressalte-se que ela 

conseguiu obter este resultado em apenas dois encontros. 

 Para a aluna a experiência foi enriquecedora, por conseguir agregar os 

conhecimentos da maquiagem teatral e dos jogos didáticos numa atividade prática, 

atingindo o seu objetivo como estagiária e com a grata surpresa do resultado que 

conseguiu alcançar. 
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Considerações finais: 

 

A presente pesquisa teve como objetivo a sistematização uma experiência de 

ensino da maquiagem teatral, direcionado à formação de professores de teatro, tendo 

como base, a prática no Curso de Licenciatura em Teatro do Departamento de Teatro 

da Universidade Federal de Sergipe, sob minha orientação, desde a primeira turma 

no ano de 2009. 

Nesta experiência é lançada uma proposta de ensino da maquiagem teatral, 

quando usada como um instrumento pedagógico no exercício do professor de teatro 

de ensino médio e fundamental, a partir da interdisciplinaridade, que de acordo com 

esta pesquisa deve acontecer durante a graduação, buscando interfaces com outras 

disciplinas do currículo, o que nem sempre é acatado pelos demais professores, 

devido a questões outras, como o fato das disciplinas não funcionarem de forma 

integrada, o tempo, os horários entre outros. 

A interdisciplinaridade é uma proposta que pode ser viável, quando precedida 

de planejamento entre os professores das disciplinas do mesmo semestre de caráter 

pratico ou pedagógico, com as denominadas de elementos visuais da cena 

(cenografia, indumentária, maquiagem, máscaras e iluminação), permitindo um 

diálogo que possibilite um maior enriquecimento do aprendizado do aluno, aliando 

ensino e a prática artística do fazer teatral, estimulando o aluno a se envolver nos 

processos criativos do teatro em sua formação, numa perspectiva interdisciplinar. 

Este trabalho foi realizado a partir de uma experiência metodológica, 

apresentada como uma possibilidade viável para o ensino do teatro, partindo de uma 

experiência prática já desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe há alguns 

semestres, baseada na experiência como docente desta disciplina há mais de vinte 

anos, buscando agregar o ensino e a prática da maquiagem aos profissionais que a 

utilizarão. 

Quando comecei a fazer parte do corpo docente desta licenciatura, em 2009, o 

curso que ainda estava em formação, contando apenas com dois anos e meio de 

iniciado. Comecei organizando as minhas aulas no sentido de direcionar o ensino da 

maquiagem para a formação de professores, sem perder de vista o exercício prático, 

que proporcionasse também o fazer artístico aos alunos. Inquietava-me planejar as 

aulas sem um foco específico que contemplasse o público que tínhamos. 
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O tempo de duração semestral da disciplina Maquiagem Teatral não é o 

suficiente para dar conta da demanda dos fundamentos, do ensino das técnicas e 

também da proposta interdisciplinar, apresentada na experiência metodológica 

descrita nesta pesquisa, o que dificulta por vezes um aprofundamento maior por parte 

dos alunos, mas não podemos esquecer que tal disciplina é apenas uma, dentre 

outras do curso.  

Para a realização deste modelo de ensino da maquiagem teatral é preciso 

otimizar o tempo e apresentar aos alunos o máximo de conhecimento, dentro de todas 

as dificuldades do funcionamento de um curso de Licenciatura em Teatro 

relativamente novo, tais como a ausência de uma estrutura física adequada, sem um 

laboratório específico para a disciplina, a carência financeira dos alunos para a 

aquisição dos materiais, o ainda acanhado material bibliográfico em língua 

portuguesa, sem falar na pouca formação de base desses alunos, que em muitos 

casos, não conseguem fazer uma boa leitura e interpretar um texto. Porém, apesar de 

todas as limitações, a dedicação dos alunos é louvável, atribuindo tal fato, em parte, 

pelo caráter prático da disciplina. 

Alguns se colocam mais presentes e assim, conseguem absorver melhor os 

conhecimentos e alcançam melhores resultados, outros não tem o menor interesse 

na área da maquiagem e cumprem com as obrigações para obter a aprovação. Dentro 

desta perspectiva, acredito que o trabalho que é realizado neste departamento, nas 

aulas de maquiagem é mérito em boa parte dos alunos, sendo possível alcançar 

resultados acima da média. Com isso é pertinente a conclusão do professor Souza, 

ao dizer que “o ensino da maquiagem é possível, viável e necessário” (SOUZA, 2004, 

p.138). 

A realização desta pesquisa também passou por difíceis etapas até chegar a 

esta conclusão. A maior de todas foi a escassez de material bibliográfico específico 

em língua portuguesa, o que resultou num trabalho de garimpeiro, para organizar um 

referencial teórico histórico, pedagógico e artístico. O que existe ainda é muito pouco, 

mas cada vez mais novos estudos sobre a maquiagem teatral estão surgindo, 

suprindo essa escassez. 

A maquiagem teatral é apresentada nesta pesquisa como um componente no 

currículo da Licenciatura em teatro da UFS, apresentando outras possibilidades de 

estudo e ensino aliadas à sua prática, no âmbito da formação de um professor de 
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teatro que saberá utilizá-la, se quiser, como uma ferramenta pedagógica de grande 

valor. 

Acredito na possibilidade deste trabalho possa servir como modelo para outros 

professores de maquiagem de teatro de outros cursos, que queiram ou precisem 

organizar os seus planos de curso, para os pesquisadores da área dos elementos 

visuais da cena, para estudantes dos cursos de teatro e os interessados em se 

profissionalizar na arte da maquiagem teatral. 

Espero que outras pesquisas surjam no âmbito acadêmico e que possam 

fomentar mais discussões e outros desdobramentos de pesquisas, ampliando cada 

vez mais os estudos e discussões acerca da Maquiagem Teatral. 
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