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EMENTA 

Esta disciplina compreende o exercício de construção da veste para a cena a partir de exercícios que propõem a criação 

de personagens com diferentes vestimentas e adereços como chapéus, perucas, sapatos. À medida que os jogos forem 

consolidando personagens, estes terão suas vestes aprimoradas através de customizações. A intenção deste exercício 

lúdico é a de conferir a atores e atrizes ferramentas práticas de costura básica, noções essenciais que aproximam os 

profissionais da costura e da cena, desfazendo hierarquias e promovendo conhecimento técnico que possa ser mais 

amplamente difundido, proporcionando melhor comunicação entre o ator ou atriz que concebe sua veste cênica e a 

costureira ou costureiro que irá executar a ideia deste ou desta que interpreta. Os materiais utilizados para este 

exercício serão fornecidos em parte pelo acervo da professora, mas alunos e alunas também poderão trazer peças que 

desejem modificar. Se possível, o acervo da escola também servirá como material de trabalho. 

 

OBJETIVOS 
 

 Exercitar a criação de personagens através do manuseio e customização de vestes cênicas e cotidianas; 

 Promover noções básicas de customização e costura como bainhas, aplicações de aviamentos, tingimentos, entre 

outras alterações artísticas sobre a veste; 

 Ampliar a ferramenta de comunicação entre o ator, a atriz e a costureira ou costureiro, que permita melhor 

explicação a respeito do caimento desejado aos tecidos, intervenção dos materiais, das texturas e técnicas de 

adereços; 

 Promover a aproximação entre ética e estética na realização artística da indumentária; 

 Promover hábitos de sustentabilidade no campo de confecção e aquisição do vestuário para a cena e para o 

cotidiano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Serão aplicados exercícios lúdicos de improvisação teatral. Estes serão conjugados à prática de customização das 

vestes tais como estudos a respeito de tingimentos, pintura sobre tecidos, aplicações bordadas, enfim, diferenciados 

acabamentos têxteis e apropriação de materiais não têxteis e recicláveis que possibilitem ao ator ou à atriz construir 

sua personagem através da vestimenta. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

Os jogos teatrais farão parte deste exercício de composição da personagem e de sua indumentária. Estes têm como 

fundamento tanto a vivência que a professora teve com as oficinas para atrizes e atores que foram oferecidas pelo grupo 

de teatro Tá na Rua, coordenado pelo ator e diretor de teatro Amir Haddad quanto os jogos teatrais que foram 

desenvolvidos por Viola Spolin, Bertolt Brecht e Augusto Boal. 

 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Será avaliado o comprometimento do aluno e da aluna na composição de sua personagem e a respectiva disponibilidade 

para executar sua ideia, assumindo consequentemente a responsabilidade por sua indumentária e o devido cuidado com 

seus materiais de cena, mas também a colaboração com todo o grupo de atores e atrizes que compõem o coletivo de 

criação cênica. 
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