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. Tem como finalidade ser representado. 
 
. As falas ocorrem diretamente sem 
narrador. 
 
. Apresenta personagens que interagem  
com outras na presença do público. 
 
 

. É escrito por um dramaturgo.   
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CARACTERIZADOR  

 

 trata da maquilhagem e da caracterização 

dos atores. Faz a caracterização (modifica o 

rosto, o cabelo, a cor, …para melhor criar 

uma personagem). 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTRA-REGRA  
 

Marca a entrada dos atores em 

cena. Acompanha também  o 

espetáculo responsabilizando-se 

pela mudança de cenário, figurino, 

tirando e colocando móveis nos 

seus devidos lugares em cena. 



 ENCENADOR  
 

encena (põe em cena) o espetáculo 

teatral. Aquele que escolhe, interpreta, 

dirige e ensaia a passagem de um texto à 

ação. Ele cria e comanda todas as partes 

componentes de uma encenação: 

cenários, decoração, luzes, atores e 

figurantes (nomeadamente quanto à 

presença, atuação, declamação, 

movimento e ritmo). 

 





 ADERECISTA  
 

 

responsabiliza-se pelos adereços 

(objetos utilizados durante a peça 

teatral). Cria os adornos, os enfeites das 

personagens ou do cenário. 



 LUMINOTÉCNICO 
 

 encarrega-se dos efeitos luminosos do 

espetáculo teatral 



 FIGURINISTA  
 

 desenha os figurinos/fatos usados pelos 

atores no espectáculo teatral. 

 



  

 CENÓGRAFO 

 
 imagina e realiza o cenário da peça 

teatral 
 

  



 

 

 ATOR  
 
 

 representa o papel que lhe foi 

atribuído na peça teatral 



 SONOPLASTA 

 

 

 encarrega-se dos efeitos sonoros 

do espetáculo teatral 



 ESPECTADOR  
 

 

 

assiste ao espetáculo teatral 



 PONTO 

 
 lê  em voz baixa, durante a realização do 

espetáculo, para auxiliar a memória dos  

atores, colocando-se na caixa que só os 

atores vêem. 



 

 

 

 DRAMATURGO  
 

 

 escreve o texto dramático a ser 

levado a cena 

 



O  ESPAÇO  “TEATRO”  



 

 



 ADEREÇOS  

 
 

acessórios utilizados no 

teatro 



 BILHETEIRA  
 

 

 

guiché onde se compram os 

bilhetes para um espetáculo 



 CAMARIM 
 

 gabinete onde os atores se vestem 

e se caracterizam 



 BALCÃO  
 

galeria/avançado, à frente dos 

camarotes e sobre a plateia 



 BASTIDORES  

 
 espaço do palco que não é visto 

pelos espectadores 



 CAMAROTES  

 
pequenos compartimentos 

dispostos em andares onde se 

assiste ao espetáculo 



 CENÁRIO 

 
 decoração do espaço de atuação 



 COLUNAS  

 
 caixas acústicas para difusão de som 



 CORDAS   
 

conjunto de fios para erguer o 

pano 



 FOYER  
 

entradas do teatro 



 GUARDA-ROUPA  
 

 

 conjunto de fatos e de adereços de um 

espetáculo 



 

 

 

 PALCO  
 

 

plataforma onde se apresenta o 

espetáculo 
 



 PANO 

 
 cortina que separa o palco do 

público 



 PLATEIA  
 

 espaço destinado aos espetadores, 

no pavimento inferior de um teatro 



 

 

 PROJETORES  
 

 aparelhos para enviar à distância e 

com intensidade a luz de um foco 

luminoso 



Deixa 

 

 
Palavra ou palavras do fim da fala de uma 

personagem, que determinam quando a 

outra personagem deve iniciar o seu 

discurso/a sua fala. 



CARTAZES 
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Categorias do texto 
dramático 



O texto dramático é composto por dois tipos de 

texto: 

 

 

 

TEXTO PRINCIPAL 

 

 

TEXTO SECUNDÁRIO 

 

  



TEXTO PRINCIPAL -  as falas dos atores.  

 

Podem ser realizadas em: 

 

Monólogo (a personagem expõe os seus 

pensamentos e os seus sentimentos ao público, 

está sozinho); 

 

Diálogo – falas entre duas ou mais personagens; 

 

Apartes – comentários de uma personagem para 

o público, pressupondo que  não é ouvida pelas 

outras personagens.  

  



TEXTO SECUNDÁRIO 

▼ 
DIDASCÁLIAS  ou INDICAÇÕES CÉNICAS 

 

 

 

 

 

 

Açúcar ou Veneno.doc


ESTRUTURA EXTERNA: 

 

ATOS – mudança de cenário. 

 

CENAS – mudança de personagem. 

DIVISÃO: 



 

ESTRUTURA INTERNA: 

 Situação inicial Conflito Desenlace 

apresentação 

das 

personagens 

e da intriga. 

o 

desenvolvimento 

sequência de 

peripécias até se 

chegar ao 

conflito 

O destino 

final de cada 

personagem  

DIVISÃO: 



Intenções  

do 

dramaturgo 



 Moralizadora – distinguir o bem do mal. 

 Lúdica – diversão, riso, comédias. 

 Crítica – criticar a sociedade 

 Didática – dar ensinamentos 

 



Formas do Género Dramático 
 
TRAGÉDIA 
COMÉDIA 
DRAMA 
TEATRO ÉPICO 



PERSONAGENS 
 



PERSONAGENS 

QUANTO AO RELEVO: 
 

PRINCIPAIS OU PROTAGONISTAS 

 

SECUNDÁRIAS  

 

FIGURANTES 



PERSONAGENS 
 



QUANTO À CONCEÇÃO: 
 

MODELADAS OU REDONDAS 

 evoluem ao longo da ação, alteram 

comportamentos e atitudes e podem 

surpreender o espectador 

 

PLANAS OU PERSONAGENS –TIPO – não 

alteram o comportamento ao longo da ação.  

 

Representam um grupo social, profissional ou 

psicológico. 

 



Albertina Afonso 


