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EMENTA 

A criação e a confecção da indumentária para o teatro serão ensinadas através das ferramentas tradicionais adotadas 

pela fabricação da veste cênica que são os croquis, a modelagem plana e tridimensional (moulage) e o corte e a costura. 

Portanto, o aluno e a aluna aprenderão o passo a passo para a execução de vestes destinadas à cena. Primeiramente 

será ensinado o desenho técnico de modelagem, o qual fornecerá o conhecimento a respeito das bases de blusa, saia, 

calça e mangas, que permitem a criação de novos recortes a partir dessas formas basilares. A segunda etapa tratará do 

desenho artístico, ou seja, o croqui. Neste os alunos e alunas aplicarão os conhecimentos adquiridos na primeira etapa 

a respeito de tipos de recortes, pences, caimentos que o desenho artístico pode evidenciar. Na terceira etapa o aluno 

irá modelar a sua própria criação, para em seguida aprender a cortar e costurar. O curso será encerrado com a exposição 

dessas vestes em contexto a ser definido pelos alunos e alunas. Na etapa de corte também será estimulado a 

reutilização e customização de peças dos próprios alunos e alunas que estejam em desuso, e se possível customização 

das peças do acervo da escola que estejam carentes de revisão. 

 

OBJETIVOS 
 

 Conferir, a partir de moldes prontos das bases de blusa, saia e calça femininas e masculinas, em tamanhos 

diferenciados, fornecidos pela professora, noções básicas de modelagem plana; 

 Ensinar o desenho da figura humana e o desenho artístico que possam traduzir cortes e recortes que fazem parte da 

confecção do vestuário; 

 Ensinar como utilizar os moldes para cortar os tecidos e como montar as peças cortadas; 

 Ensinar o manuseio da máquina de costura doméstica; 

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

cotidiano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

O conteúdo desta disciplina aborda o conhecimento das ferramentas técnicas que permitem a criação e a confecção 

das vestes para a cena, bem como considerações éticas a respeito das relações de trabalho entre atores, atrizes e técnicos 

ou técnicas do vestuário e as respectivas complexidades que permeiam a fabricação da veste para a cena. Também faz 

parte do conteúdo desta disciplina tratar de formas de customização e reutilização de peças do vestuário que estejam 

em desuso para estimular hábitos de sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

A professora apresentará um passo a passo que será realizado pelo conjunto dos alunos e alunas concomitantemente, o 

que facilitará o ensino tanto do desenho técnico de modelagem quanto o ensino de desenho da figura humana. Para isso 

o quadro negro será a ferramenta didática necessária à primeira etapa do curso. A etapa que compreenderá o desenho 

artístico será desenvolvida por cada aluno individualmente e em sala de aula. Da mesma forma as etapas de corte e 



 

costura para realização do projeto final serão desenvolvidas individualmente, porém acompanhadas pela professora. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Será avaliado o interesse do aluno e da aluna em desenvolver tanto o desenho técnico quanto o artístico no sentido de 

buscar o entendimento das noções matemáticas de medição bem como o interesse por aprimorar a expressão criativa 

inerente ao desenho artístico. Também será avaliada a disposição do aluno para aprender o manuseio da máquina de 

costura. É importante informar que esta avaliação tem a intenção de encorajar os alunos que tenham interesse e aptidão 

para o corte e costura, bem como orientar aqueles ou aquelas que não se adequaram à atividade matemática do corte e 

da costura para a composição da indumentária que seja mais afeita à produção de figurinos a partir das vestes adquiridas 

em brechós e customização de roupas, fortalecendo as práticas de reciclagem do vestuário e sustentabilidade. 
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