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entende-se por caracterização toda técnica de modificação efetuada 
no rosto e no corpo que altere a aparência com maquiagem, acessórios e 
roupas próprias para se representar determinado papel.   

mesmo sem esta denominação, é interessante saber que as primeiras 
experiências humanas relativas à alteração da própria imagem visando 
parecer outro datam de até 30.000 a.C., quando povos primitivos utilizavam 
pinturas faciais, corporais e até objetos semelhantes a máscaras em seus 
rituais e celebrações. 

a caracterização cênica estudada e executada atualmente abrange 
elementos de maquiagem, figurino, penteado e adereços.  

a respeito da maquiagem teatral, podemos destacar duas funções 
básicas: uma puramente prática, relacionada aos elementos físicos, como 
tirar o brilho da pele, conter a transpiração ou melhorar a visibilidade do rosto 
a certa distância; e sua função artística, ligada diretamente à sensibilidade 
e criatividade, que pode proporcionar a criação de uma personagem 
realmente consistente dentro de suas circunstâncias, com caracterização 
adequada e forte. de qualquer maneira, a maquiagem teatral faz parte da 
construção da personagem através de suas ferramentas técnicas.

a arte da maquiagem teatral consiste em harmonizar a anatomia e 
a expressão do rosto do ator com as características da personagem, de 
forma que o traçado da maquiagem esteja em equilíbrio com as cores e 
estilo do figurino, conforme a concepção estética do espetáculo, ajustando 
a técnica de aplicação dos cosméticos ao tipo de palco e iluminação a 
serem utilizados.  

a análise da anatomia do rosto é ponto fundamental na maquiagem 
teatral. o bom traçado é aquele que está adequado à anatomia. a maquiagem 
é uma pintura sobre uma tela que se move, sente e tem vontades próprias. 
o rosto do ator já possui em sua anatomia a própria personalidade, a isso 
são somadas as expressões criadas na interpretação da personagem. o 
maquiador deve, portanto, harmonizar rosto e interpretação ao traçado da 
maquiagem. 

1.  atriz e maquiadora com dezoito anos de experiência em caracterização e diversos cursos de formação na 
área.  É pesquisadora teatral e professora no teatro escola macunaíma. 
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totalmente diferentes.   
a iluminação é outro elemento a ser analisado 

quando da criação da maquiagem, pois de acordo 
com suas cores e/ou intensidades os traçados e 
efeitos podem sofrer alterações diversas.

todos estes elementos estão mais direcionados 
à linguagem teatral, onde se busca formas 
definidas. a maquiagem realizada na fotografia, 
no cinema ou tV busca a leveza de cores e 
traçados. nestas, inclusive, há que se pensar em 
adequação de cosméticos à tecnologia, como 
por exemplo, “maquiagem hd” ou produtos 
específicos para a “resolução 4K”, utilizada em 
televisão e cinema digitais atualmente. Portanto, 
ao profissional que almejar trabalhar com essas 
linguagens, as atualizações tecnológicas, além 
das artísticas, são fundamentais.    

a maquiagem teatral, como ferramenta 
de criação artística de personagem, pode ser 
um elemento valioso para o ator, colaborando 
ricamente com sua interpretação. Porém, 
é muitíssimo importante esclarecer que a 
caracterização deve atuar como um complemento 
da criação, que não será devidamente eficiente 
se internamente a personagem for frágil ou mal 
elaborada. de acordo com Constantin stanislávski 
(2000, P.27):

 
a caracterização externa explica e ilustra 

e, assim, transmite aos espectadores o 
traçado interior do seu papel. [...] na maior 
parte das vezes, principalmente com os 
atores de talento, a materialização física 
de uma personagem a ser atada surge 
espontaneamente, desde que se tenha 
estabelecido os valores interiores certos.

técnicas de luz e sombra são utilizadas para o 
devido destaque da anatomia e expressões faciais. 
e muito importante é a análise do traçado, na 
prática, para se verificar se a maquiagem cumpre 
suas funções e se oferece à devida valorização das 
feições criadas pelo ator em sua interpretação.

a criação da maquiagem deve acontecer em 
função da personalidade da personagem, de 
forma a imprimir no rosto do ator características 
específicas, como rugas para representar sua 
idade; olheiras para realçar cansaço; palidez; 
modificação de sobrancelhas; aplicação de 
postiços e próteses, como nariz, queixo, barba, 
bigode; ferimento em terceira dimensão; sendo 
que estes últimos incluem técnicas especiais de 
escultura e utilização de materiais adequados.

o objetivo é sempre o de aproximar, adaptar 
e ajustar a anatomia natural do ator aos traços 
psicológicos e feições da personagem. desta 
forma a maquiagem irá compor visualmente o rosto 
do personagem, tornando-se um complemento 
indispensável à interpretação. ela também deve 
sempre estar em harmonia e sintonia com a 
atmosfera criada através dos figurinos, cenários, 
efeitos, luzes, trilhas sonoras, movimentação de 
cena e toda a concepção estética do espetáculo, 
geralmente definida pelo diretor.

o espaço cênico interfere diretamente na 
concepção da maquiagem, pois de acordo 
com a distância o olhar do espectador poderá 
perder detalhes da expressão facial do ator, 
portanto, distância e intensidade de traçado 
estão diretamente relacionados. uma montagem 
realizada em um teatro com dois mil lugares e 
uma apresentação de rua, com o público bem 
próximo, possuem concepções de maquiagem 
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 por trás da cena

Estudos de Anatomia – Planos da Cabeça (Planes of the head), de John Asaro.
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ainda segundo stanislávski (200, p. 60): 
“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.” 

enfim, não há muito valor em preocupar-se com 
sobrancelhas, bigodes, brilhos, saltos, chapéus, 
xales e bengalas se internamente a personagem 
não fizer jus a esses elementos. o ator deve ter 

stanislávski ressalta que para se encontrar 
elementos para a criação da “caracterização 
externa”, pode-se imaginar, copiar da vida, 
estudar anatomia, tirar da própria experiência ou 
da experiência de outros, de quadros, gravuras, 
livros, contos, romances, ou de algum simples 
incidente. a única condição é não perder seu eu 
interior enquanto estiver fazendo essa pesquisa 
exterior. 
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Maquiagem de homem idoso.
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o espetáculo, ganha a arte.
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como objetivo criar um imagem dentro de toda 
sua riqueza de criação ou será apenas uma casca 
vazia. Bela, porém vazia.

quando internamente a personagem é 
seguro, elaborado, consistente e verdadeiro, 
a caracterização cria força. a devida força. 
Complementa a criação de forma magnífica 
e encontra dentro dessa fascinante arte sua 
verdadeira função. Ganha a personagem, ganha 


