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RESUMO

Maquiagem é um tema que pode causar a princípio um estranhamento no mundo acadêmico
ao  se  eleger  como objeto  de  estudo.  No entanto,  recentemente,  pesquisas  relacionadas  a
maquiagem  tem  sido  apresentadas  no  âmbito  da  tecnologia,  da  sua  historicidade  ou  da
utilização  em  outras  áreas  como  teatro,  dança  com  o  objetivo  de  apresentar e  divulgar
informações sobre essa prática à sociedade, de âmbito acadêmico ou não. A musealização do
processo  de  maquiagem,  portanto,  tem por  objetivo  assegurar  que  esse  objeto  de  estudo
propicie contribuições  metodológicas  para  a  Museologia.  A  compreensão  do  conceito  de
maquiagem adotada nesse estudo transpassa a vinculação com a moda, que a reduz a uma
subcategoria, visto que, para além dessa limitada relação, ela também tem sido relacionada a
beleza e a estética.

Palavras-chave: Maquiagem; Musealização; Registro.
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RÉSUMÉ

Le  maquillage  est  un  thème  qui  peut  d'abord  provoquer  une  étrangeté  dans  le  monde
académique en choisissant comme objet d'étude. Cependant, récemment, la recherche liée au
maquillage a été présentée dans le cadre de la technologie, son historicité ou l'utilisation dans
d'autres domaines tels que le théâtre, la danse avec l'objectif de présenter et diffuser cette
information à la société, académique ou non. La muséalisation du processus de maquillage
vise donc à  assurer  que  cet  objet  d'étude  apporte  des  contributions  méthodologiques  à  la
muséologie. La compréhension du concept de maquillage adoptée dans cette étude transcende
le lien avec la mode, qui la réduit à une sous-catégorie,  puisque, au-delà de cette relation
limitée, elle a également été liée à la beauté et à l'esthétique.

Mots clés: Maquillage; Muséalisation; Resgistres.
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INTRODUÇÃO

Maquiagem  é  um tema  que  pode  causar  a  princípio  um  estranhamento  no  mundo

acadêmico ao se eleger como objeto de investigação. Nas discussões sobre maquiagem, as

observações  e  reflexões  apresentam uma  forte  relação  desse  universo  com a  evolução  e

desenvolvimento da indumentária e moda, a partir do estudo de objetos característicos numa

dimensão mais visível e habitual em comparação ao processo de maquiagem.

Neste  contexto, no  meio  acadêmico,  destacam-se  nas  discussões  sobre  moda,  a

indumentária e o penteado1. No entanto, recentemente, pesquisas2 relacionadas a maquiagem

tem sido apresentadas  no âmbito  da  tecnologia,  da  sua historicidade  ou da  utilização em

outras áreas como teatro, dança com o objetivo de apresentar e divulgar informações sobre

essa prática à sociedade, no meio acadêmico ou não. 

Mas  quais  relações  o  processo  da  maquiagem pode estabelecer  com a  museologia?

Quais contribuições e reflexões esse estudo pode trazer para o campo museológico? 

O enfoque desse estudo é a proposta de uma ferramenta de registro como método de

musealização  do  processo  da  maquiagem.  Nesse  sentido,  faz-se  necessário  identificar  o

conceito  de  musealização  adotado,  e  posteriormente  a  identificação  do  processo  de

maquiagem – a partir da ação maquiar-se — além da investigação de autores que abordam e

conceituam o objeto de estudo deste trabalho.

A  identificação  das  técnicas  ou  o  passo  a  passo pertencentes  à  maquiagem  são

primordiais, pois o conhecimento destas, permitiram a compreensão das particularidades que

este processo  necessita e que serão apresentadas na metodologia adotada e, posteriormente,

inserindo-a  nas  discussões  no  campo  da  Museologia.  A  ferramenta  de  registro  utilizada

incluindo elementos como a descrição textual e a fotografia, que além de apresentar o máximo

de informações sobre as etapas do processo, também podem ser compreendida como fonte

para as futuras pesquisas e ações.

A  metodologia  aplicada  nesta  pesquisa  consistiu  em:  primeira  fase,  levantamento

bibliográfico sobre os temas norteadores e de aproximação significativa como musealização,

patrimônio  imaterial,  documentação  museológica, história  da  maquiagem,  com ênfase  da

maquiagem  no  mundo  ocidental,  especificamente  a  difundida  pela  cultura  Pop.  A

1 Entre estes Camila Dias em seu trabalho sobre os Anos Dourados conforme referências deste trabalho.
2 Pesquisadores  como Mônica Magalhães,  Renata Cardoso da Silva,  José Sampaio,  Marina Pinto e Silvani
Emiliano tratam da maquiagem a partir de diferentes abordagens. As referências desta pesquisa constam no final
deste trabalho.
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apresentação do processo de maquiagem, consistiu a segunda fase e por último, a execução da

musealização do processo de maquiagem, elegendo um tipo de maquiagem, a maquiagem

social3.

Na  seção  1,  denominado  Delimitações  Conceituais,  trata-se  das  discussões  teóricas

referentes,  ao  objeto  de  estudo  da  Museologia,  a  musealização  e  a  documentação

museológica, com abordagens de autores do campo da museologia e afins a fim de justificar a

escolha do processo de maquiagem para esta investigação. 

Na seção seguinte, A maquiagem,  apresenta a conceituação de autores em áreas afins,

exemplo,  dança,  teatro,  cosmetologia,  e  a  historicidade  da  maquiagem  enfatizando-a,  no

último século, no contexto Pop. 

E por fim, na última seção, Musealização dos Processos de Maquiagem, refere-se a

apresentação das etapas do processo de maquiagem e a proposta de uma ficha de registro

como método para a musealização do processo de maquiagem.

3 O conceito de Maquiagem Social, segundo os profissionais da área, são as utilizadas em ocasiões especiais,
eventos, como também para o cotidiano. Pode ser definida pela utilização de cosméticos que possibilitem a
correção facial mas que permita expressão natural do rosto. A escolha por este tipo de maquiagem, tem por
finalidade a demonstração de que um elemento social e cultural pode ser musealizado.
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1. DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS

Qual o objeto de estudo da Museologia e como ele contribui para o fortalecimento desta

como ciência? A musealização, sua conceituação e aplicação nos objetos ou processos, auxilia

o campo museológico? A musealização do processo de maquiagem suscita outras lentes e

discussões no que se refere às questões da noção de patrimônio, da dinâmica ou costumes de

determinado  grupo  social?  Nesse  sentido,  este  capítulo  aborda  os  elementos  teóricos

fundamentais sobre o fato museal, musealização e documentação museológica, relacionados

ao estudo de processos de construção artísticas,  sociais,  culturais,  entre  outros,  dentro  do

campo de estudo da Museologia.

1.1 O objeto de estudo da Museologia

Inicialmente,  faz-se  necessário  esclarecer  qual  o  objeto  de  estudo  da  Museologia

apresentando  as  definições  de  autores  que  contribuíram  e  contribuem  para  a  construção,

fortalecimento e a propagação desta ciência e da sua relação desenvolvida e estabelecida para

com a sociedade ou grupo social, em um determinado cenário e tempo.

As  análises  do  desenvolvimento  desta  ciência  têm  como  ponto  de  partida  as

inquietações  relacionadas  ao  distanciamento,  mantido  por  alguns  autores  e  pesquisadores

inseridos na área, do objeto museal,  trazendo em suas investigações uma ênfase no objeto

museológico, inserido em um contexto de que a Museologia está obrigatoriamente atrelada

aos museus, e por consequência aos estudos apenas das coleções e acervos dessas instituições.

As mudanças no que se refere a teoria ou novas formas de compreender questões de

patrimônio,  cultura,  sociedade,  história, memória  de indivíduos inseridos em determinados

grupos sociais, são (re)organizadas de diferentes pontos de vista resultando em associações

interdisciplinares e transversais,  e na Museologia não é diferente,  visto que, as discussões

sobre as relações entre o indivíduo e os objetos ganharam outras formas de observação, os

estudos não são mais estreitamente ligados aos objetos ou ao colecionador, mas as interações

desses objetos com a sociedade, com a cultura material e imaterial, a partir deles.

A  noção  atual  Museologia  permite  um  afastamento  do  conceito  relacionado

exclusivamente a ciência dos museus, se restringindo apenas aos estudos de coleções, acervo,

documentação  museológica.  Nessa  pesquisa,  compreende-se  que  a  Museologia  estuda  a

relação entre o homem, o objeto e o meio em um determinado tempo e lugar, ou seja, “a
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relação específica do homem com a realidade”, isto é, o  fato museal (CURY, 2005, p. 29),

tendo como testemunho o patrimônio cultural e natural em um determinado contexto.

O objeto  de estudo da  Museologia  está  muito  além do que tradicionalmente  atribuí

valores  culturais,  estéticos,  históricos  à  peça  de  museu  que  inserida  nesses  espaços

transformam a relação de origem e função; faz-se necessário, para compreendê-lo, agregar à

discussão  a  concepção de museal,  que conforme Nascimento  (1994) está  relacionado  aos

vínculos  que  são  estabelecidos  com  o  homem,  percebendo  e  entendendo  os  processos

históricos onde este está inserido, desde o ciclo de produção e utilização pelo próprio homem,

dessa forma, essa relação importa tanto quanto o próprio patrimônio.

A definição de  museal,  adotada nessa investigação, é apresentada por Brulon (1996)

como o ato – elo entre o homem e o objeto em um cenário – ou seja, a correlação marcada,

especificada entre o(s) objeto(s) ou os processos (imateriais) com o homem em um demarcado

contexto, episódio e ainda mais com um delimitado foco de observação. Nesse sentido, essa

relação homem e natureza e a capacidade humana de criar e recriar compreende-se o objeto de

estudo delimitado para este trabalho: o museal.

Essa posição do museal como campo teórico de referência alarga consideravelmente as

perspectivas de reflexão, pois o museu institucional aparece somente como uma ilustração ou

uma  exemplificação  da  área  do  conhecimento,  (STRÁNKSKÝ  apud  DESVALLÉES  e

MAIRESSE, 2013, p. 55)  e a Museologia passa a ser compreendida como uma ciência que

opera  através  de  uma  metodologia  específica  promovendo  interfaces  com outros  campos

disciplinares e que se utiliza de uma terminologia própria para especificar seus processos e

questões.

Se por um lado, a Museologia tem metodologia específica, por outro, suas práticas e

discussões, não estão restritas a um espaço museológico e podem ser feitas com objetos ou

processos fora destes: documentos, testemunhos (material e/ou imaterial) pertencentes a uma

determinada  época,  espaço e  contexto.  Essas  observações  geradas  a  partir  desses  objetos

transformados em documentos/testemunho dentro ou fora do concreto (o museu) com ações

essenciais  à Museologia  como:  conservação,  documentação,  pesquisa,  é  um  resultado

indireto da musealização, pois conforme esses objetos são musealizados são inseridos, ou não,

no museu. (CHAGAS, 2005)

Ao pensar  nessas  ações  museológicas  de  conservação,  pesquisa  e  documentação,  é

inevitável  a aproximação com o conceito de preservação, que o senso comum relaciona à

prática de conservação, mas que para além da ideia de conservar com a intencionalidade de
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expor em vitrines ou salvaguardá-los nas reservas técnicas, ou seja, limitar o objeto ao espaço

físico, a proposta de preservação do objeto museal, está direcionada a relação estabelecida

com o homem, utilizando como instrumento de musealização o registro das informações dos

processos de criação e atualização do patrimônio, que ocorrem em determinado lugar, tempo e

grupo social.

Outra prática relacionada a preservação é a exposição ao público (DESVALLÉES  e

MAIRESSE, 2013), que inicialmente, pode remeter a ideia de objetos apresentados em um

museu, porém pode também ocorrer extramuros, ou seja, fora de espaços institucionalizados,

como qualquer outra ação prática relacionada a Museologia. Conforme Nascimento (2009)

para  a  realização  da  comunicação  museológica  é  necessário  realizar  pesquisas  sobre  a

historicidade cultural do ser humano, seus sistemas de valores, símbolos e significados, suas

redes  de  relações  estabelecidas  entre  aqueles  que  criam  e  recriam  objetos  e  modos  na

trajetória de sua realização histórica.

Diferentemente  dos  conceitos  apresentados  nos  parágrafos  anteriores,  para  esta

investigação,  o  conceito  de  Preservação  está  relacionado  com a  dinâmica  da  memória  e

identidade, criar e recriar a memória a partir do objeto museal, pois, a partir da difusão da

informação,  ela  também  é  preservada  e,  o  conhecimento  transmitido  é  uma  ação  de

preservação da memória. (YASSUDA, 2009)

Ao compreender o objeto de estudo da Museologia, percebe-se a função primordial da

preservação e a estreita relação que esta última mantém com a musealização. Nesse sentido, o

tópico a  seguir  aborda a conceituação e  atuação dessa prática  relacionada diretamente  ao

objeto museal.

1.2 Musealização

Ao eleger a Musealização do Processo de Maquiagem como um objeto de discussão no

campo da Museologia tem-se a pretensão de trazer contribuições significativas em relação às

discussões sobre cultura material,  patrimônio, memória, não se restringindo a objetos, mas

apresentando outras análises e leituras para processos presentes na sociedade.

Um conceito do processo de musealização muito difundido é exposto por Cury (2005)

como  uma  sequência  de  ações  sobre  os  objetos:  aquisição,  pesquisa,  conservação,

documentação e comunicação e conforme diagrama apresentado pela autora (Figura 1), ele se

inicia  na seleção do objeto e é finalizado quando há divulgação ao público por meios  de
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“exposições,  de  atividades  educativas  e  de  outras  formas”  de  extroversão  dentro  da

instituição.

Figura 1: Diagrama das ações de Musealização.

Fonte: CURY, 2005, p. 26.

Apesar desse diagrama ter sido elaborado como recurso para a compreensão de como a

musealização se efetua quando os objetos são inseridos dentro da instituição, a utilização dele

aqui, tem o propósito de ilustrar o uso das práticas museológicas no objeto museal elegendo

para tanto a documentação, como observa-se mais a frente.

A incorporação de  um artefato  em um espaço museológico,  provoca a  mudança  de

contexto  e  do  processo  de  seleção,  de  “thesaurização4”  e  de  apresentação,  opera-se  uma

mudança  do  estatuto  do  objeto,  visto  que  o  “[…]  objeto  portador  de  informação,  ou

objeto/documento  musealizado,  inscreve-se no coração da atividade  científica  do museu”.

(DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013, p. 57 e 58), ou seja, um objeto de museu não é somente

um objeto em um museu.

Cury endossa que a musealização é selecionar o objeto e dar um status de museológico

levando-o para um museu, através da valorização iniciada desde a seleção ou pelo “olhar

museológico” a partir da materialidade do objeto  (2005, p. 24), no entanto, selecionar, assim

como outras práticas de musealização, pode ocorrer em outros espaços ou territórios, dentro

de uma comunidade ou grupo social que elege um determinado objeto ou atividade cultural

como representação de uma realidade ou como parte da memória.

Um estudo recente sobre “Os Ornamentos de Ferro da Walter Macfarlane’s” em Belém,

atesta  essa  perspectiva  ao  apresentar  a  experiência  de  uso  do  registro  documental  como

ferramenta da musealização, que se inicia na seleção desses ornamentos – o que não origina a

retirada do objeto da edificação – seguida pela pesquisa e registro a partir de procedimentos

da documentação museológica e por fim, a comunicação no âmbito acadêmico. (PALÁCIOS

e RAIOL, 2017)

4 Thesaurização  ou  tesaurização,  termo utilizado  por  Strànsky para  teoria  da  Museologia.  Segundo  Brulon
(2017) “poderia  ser  compreendida  como o processo  de inserção  do objeto no sistema documental  da  nova
realidade de uma coleção ou museu.”
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Portanto, a musealização como uma estratégia de preservação do objeto museal não é

meramente para assegurar a integridade física de objetos, mas também viabilizar práticas de

pesquisas e documentação pertinentes à produção, registro e a transmissão das informações a

eles relacionados, com o intento à propalação às gerações futuras. (SANTOS e LOUREIRO,

2012, p. 51) Tão pouco consiste meramente na transferência de um objeto para os limites

físicos de um museu, ainda que exista atribuições iniciais nesse objeto, por exemplo, objeto de

culto, utilitário, deleite, ou algo que não seja claramente concebido como objeto (o processo

de  maquiagem),  através  de  representações  materiais  (batons,  sombras,  entre  outros)  do

imaterial. (STRÁNSKÝ 1995, apud DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013, p. 57)

Ao admitir a musealização como uma estratégia de preservação, no seu sentido mais

amplo “preservação física e preservação das informações — o que pressupõe o acesso – e

como um processo — ou conjunto de processo —” de condição seletiva, isto é, de caráter

infocomunicacional, atribui-se ao patrimônio a função de documento, tornando-o objeto de

preservação  e  divulgação.  (LOUREIRO  e  LOUREIRO,  2017,  p.  6)  A  partir  disso,  a

musealização pode ser entendida como um processo constituído por um conjunto de fatores e

diversos procedimentos que possibilitam que parcelas do patrimônio cultural se transformem

em herança, na medida em que são alvo de preservação e comunicação.

 Como um testemunho, o objeto, isto é, o processo musealizado deve ser preservado

para ensinar, para comunicar,  visto que  “ele ingressa em uma nova fase, em que se torna

objeto de estudo e alvo de preservação” e facilita a acessibilidade de pesquisadores ao objeto,

ocorrendo aberturas para outras perspectivas de análises e observações, diferentes enfoques e

novas possibilidades de comparações com outros documentos “textuais ou não textuais, o que

favorece a produção de novas informações”. (SANTOS e LOUREIRO, 2012, p. 51 e 65) 

Nesse sentido, segundo Cândido (2006) para efetuar a preservação é necessário entendê-

la “não como um fim, mas como um meio de instaurar o processo de comunicação” que por

sua vez, fabricam e divulgam novas informações “cumprindo-se o ciclo museológico”.

A documentação  museológica,  portanto,  atua  como práxis  para  a  musealização,  um

recurso  imprescindível  para  a  preservação,  organização,  fundamentação  e  difusão  das

informações, inserida nesse processo através de instrumentos documentais apresentados no

tópico a seguir.   
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1.3 Documentação Museológica

A noção de documento pode apresentar diferentes definições, em seu sentido restrito, se

refere aos livros, folhetos, revistas, cartas, já no sentido amplo, não convencional, admite-se

um bem cultural, como monumentos, sítios arqueológicos e o objeto museal, também como

documento. 

Segundo Cândido (2006) o conceito de documento é  “aquilo que ensina (doccere)” e

surge da relação que se pode manter com o documento/ testemunho, portanto, os objetos só

possuem caráter de documento após serem interrogados de sucessivas e diferentes formas.

Entretanto, é necessário ressaltar que a informação, inclusive no cenário museológico,

possui  papel  social,  aproximando  os  indivíduos  e  os  objetos  e,  facilitando  a  interação,

realizando um processo de aprendizagem e conhecimento. (YASSUDA, 2009) Nesse sentido,

o potencial do objeto museológico como um bem cultural pode ser estabelecido a partir do

somatório das informações de que ele se torna portador, isto é

materiais,  técnicas,  usos,  funções,  alterações,  associados  a  valores  estéticos,
históricos, simbólicos e científicos, são imprescindíveis para a definição do lugar e
da importância do objeto como testemunho da cultural material. Mas para além desta
abordagem,  contendo  informações  intrínsecas  e  extrínsecas  sobre  o  objeto,  é
importante ressaltar  que este só se torna um bem cultural  quando o indivíduo/ a
coletividade assim o reconhece. (CÂNDIDO, 2006, p. 34)

A  documentação  museológica  se  caracteriza  como  um  instrumento  substancial  no

tratamento de informações e representa um dos elementos da gestão na instituição, além disso,

visa  a  preservação  e  a  comunicação  de  informações  no  campo  da  memória  social  e  da

pesquisa científica. Portanto, a documentação não se designa somente ao simples registro e

controle de coleção, mas se amplia para a pesquisa científica. (YASSUDA, 2009, p. 23)

A documentação museológica,  utilizada  nesse estudo,  atua  como um método para a

sistematização  dessas  informações  do  processo,  com  auxílio  de  ferramentas  que  foram

imprescindíveis também na pesquisa da historicidade do processo de maquiagem.

É considerável que a documentação seja entendida para além da preservação do objeto

em si, mas que a partir dela seja possível comunicar “[…] o contexto de produção do bem

cultural, como um método capaz de permitir a construção e a comunicação do conhecimento

acerca do bem cultural produzido historicamente.” (NASCIMENTO, 1994, p. 36) 

Nessa perspectiva, a documentação é um procedimento essencial, representada por um

conjunto de informações sobre os objetos mediante as palavras – documentação textual; e da
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imagem – documentação iconográfica – e  concomitantemente  desempenha um sistema de

recuperação  de  informação  com  capacidade  de  transformação  em  fontes  de  pesquisa

científicas ou transmissão de conhecimento. 

Portanto,  utilizar  práticas  executadas  através  da  documentação  museológica,  que

conforme Costa (2006) é de suma importância que seja correta, clara e objetiva para que o

acesso  as  informações  não  apresente  falhas,  e  como  uma  ferramenta  atua  de  forma

imprescindível para a sistematização e musealização desse objeto de estudo.

No entanto, antes de apresentar as práticas da documentação museológica para o estudo

da musealização do processo de maquiagem, o próximo capítulo delineia alguns aspectos do

produto, entre eles, a historicidade, a definição e características da maquiagem.
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2. A MAQUIAGEM

A Maquiagem está entrelaçada à moda, penteado, estética, atuando como coadjuvante,

sua historicidade e fruição no mundo se apresenta de forma ampla, provocando uma ausência

de  fontes  acerca  do  tema,  principalmente  quando  esse  objeto  é  inserido  nas  discussões

científicas.  Portanto,  este  capítulo  tem  por  objetivo  apresentar  a  conceituação,  história,

desenvolvimento e relação na sociedade.

2.1 Conceituação

A  origem  da  palavra,  segundo  o  dicionário  Etimológico,  origina-se  do  francês

maquillagem e consiste no conjunto de produtos cosméticos usados para maquiar-se. Embora

esse  termo  e  sua  definição  tenha  se  originado  na  França,  a  prática  desse  processo  está

agregada  a  diferentes  civilizações,  mesmo  que  esse  termo  ou  palavra  corresponda a

modernidade. A maquiagem é um recurso cuja inserção, evolução e inovações nas diferentes

épocas, tem sido apresentada como uma subcategoria de outros campos de estudo como a

moda e o penteado.

A  compreensão  da  definição  de  maquiagem  adotada  nesse  estudo  transpassa  a

vinculação com a moda, que a reduz a uma subcategoria, visto que, para além dessa limitada

relação, ela também tem sido relacionada a beleza e a estética. Segundo Ribeiro (2016), a

maquiagem  é  um  recurso  utilizado  pelos  homens  e  mulheres  “desde  os  primórdios  das

maiores civilizações ocidentais e orientais”, tais como, a egípcia, greco-romana e, refere-se

“ao uso de produtos para o tratamento e embelezamento da pele e cabelo”. No entanto, as

observações expostas aqui estão relacionadas as funções que ela desempenha pois a utilização

dela não se restringe apenas a pintura do rosto mas do realce da imagem e da construção de

códigos de imagem. (PEREIRA e EMILIANO, 2017, p.4)

Ribeiro (2016) cita autores como Roubine5 (2008) e Ramos6(2013) que ressaltaram a

significativa  utilização da maquiagem no teatro,  que nesse contexto  é  uma caracterização

visual  que  oferece  códigos  de  linguagens  colocados  em  relação  ao  corpo  do  ator  e  as

particularidades de cada espetáculo. A maquiagem teatral, portanto, exerce a função de “dar

5 Jean-Jacques Roubine é autor de obras como “Introdução às grandes Teorias do Teatro”; “A Arte do Ator”
apresentando a maquiagem não como um mero recurso mas um instrumento indispensável na construção do
personagem. 
6 Adriana Vaz Ramos publicou “O design de aparência de atores e a comunicação em cena” em 2013.
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destaque para o rosto e as expressões faciais” passando a ser usada com exageros. A pele do

ator  e  a  iluminação  também  foram  quesitos  que  provocaram  uma  busca  por  seu

desenvolvimento,  possibilitando  “dentro  da  área  teatral  a  maquiagem  ser  chamada  de

caracterização7 ou mesmo visagismo8”. (p. 4). Portanto, a maquiagem é, nesse contexto, uma

personalização, inserido informações sobre o rosto e o corpo do ator, auxiliando na dinâmica

da encenação.

Outra  questão  que  merece  ser  abordada,  segundo  Magalhães  (2010,  p.21),  é  que  a

maquiagem também pode ser entendida como uma inscrição estética no próprio corpo, ou

seja, uma expressão artística, tendo o corpo como objeto estético. Ao fazer uso de técnicas de

pintura,  “mudando  o  suporte  e  materiais  apropriados  para  o  corpo  humano”,  pode  ser

analisada  semioticamente  como  uma  representação  cultural  e  compreendida  como  um

testemunho dela mesma. 

Essa prática em que o corpo é encarado como parte do processo de fruição artístico é

apresentada também por autores como Eco (2015, p. 417) como uma das correntes da arte

contemporânea,  onde  o  “artista  entalha  ou  mutila  o  próprio  corpo”  instigando  o

“envolvimento  do  público  em  fenômenos  luminosos  ou  sonoros”.  A  maquiagem,  nesse

sentido, pode ser compreendida tanto como uma performance ou como happenings,9  práticas

das  artes  visuais.  A  diferenciação  é  que  a  ação  exercida  dessa  arte  é  produzir  efeitos  e

mudanças visuais, estéticas e harmônicas – ou não – da face e, o cenário ou a manifestação e

interação pode ser durante o processo de elaboração ou com o processo finalizado,  nesse

último,  a  observação  se dá  pela  interpretação  e  percepção do público  nos  espaços  que  o

“artista” atua.

Uma  outra  característica  da  maquiagem  é  o  fato  de  ser  efêmera,  que  pode  ser

relacionada  com  outros  fenômenos  artístico  e  culturais,  como  a  dança,  a  música,  as

instalações,  as  performances  e  muitas  outras  formas  de  representações  culturais,  a  sua

utilização e atuação trespassa de certos limites, isso pode ser visualizada quando equiparada

às outras formas de manifestações da beleza, ela “é diferente de outros acessórios de moda,

uma vez que é aplicada,  a cada vez que é usada,  tem um tempo bastante  limitado até  se

7 “Técnica literária ou teatral utilizada para fornecer informações sobre uma personagem ou situação.” ( PAVIS,
2008, p.38 apud RIBEIRO, 2016, p. 4) 
8 O termo visagismo foi criado por Fernand Aubrynos anos 30, e é derivado do termo visage (rosto, em francês).
Por conter o sufixo “ismo”, o visagismo deve ser um conceito e não meramente uma técnica. (RIBEIRO, 2016,
p. 4-5)
9 O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para designar
uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem representação. É uma forma
a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista. 



23

desfazer  e  perder  a  aparência  pretendida,  destruindo-se  quando  removida.”  (PINTO;

EMILIANO, 2017, p. 2)

A  efemeridade  pode  ser  compreendida  do  seu  ciclo  de  atuação/efetuação,  desde  o

momento da sua concepção, sua apresentação e a finalização, ou seja, a criação do processo, a

exposição  em determinados  e  diferentes  ambientes  e  públicos  e,  a  remoção  do processo.

Campos  (2013)  aborda  também  a  questão  do  efêmero  explicando  que  os  procedimentos

criativos  têm em si  a  reflexão  como a  obra de  arte  em si,  desde  a  etapa  de  elaboração,

construção, ela não foi pensada com o objetivo de durar, mas sim, de permitir reflexões sobre

o tempo atual.

Outra propriedade desse código cultural,  pode ser assimilada pela sua comunicação

não-verbal,  pois como comunicação pode ser entendida como um processo de correlação,

onde  ocorre  o  compartilhamento  de  mensagens,  emoções,  ideias,  “podendo  influenciar  o

comportamento  das pessoas”,  que por sua vez,  reagem a partir  de suas “crenças,  valores,

história  de vida  e  cultura”,  e  nesse sentido,  a  comunicação  não-verbal  “envolve todas  as

manifestações  de comportamento  não expressas  por  palavras,  como os  gestos,  expressões

faciais, orientações do corpo”. (PEREIRA e EMILIANO, 2017, p.3)

Por  outro lado,  a  aparência  e  a  fabricação da imagem fazem parte  da historicidade

humana; homens e mulheres sempre utilizaram produtos extraídos da natureza para ornar e

adornar,  as  cores  extraídas  da  terra,  dos  frutos,  flores,  óleos,  pedras  preciosas,  penas  de

animais e outros, fazem parte dessa busca pela aparência e diferenciação das pessoas e, a

maquiagem é um dos influentes elementos do jogo da aparência, “o fascínio dessa arte reside

na sua capacidade de manipulação dos traços naturais, uma espécie de jogo de aparências,

onde natural e artificial se confundem”. (SENAC, 2000, p. 41)

Por fim, uma outra característica da maquiagem pode está relacionada, ou observações

podem ser realizadas em relação ao conceito de site specific, que se refere a obras concebidas

de acordo com o ambiente e com um espaço determinado. (CAMPOS, 2013, p. 40). O site

specific, nesse sentido estará relacionado, nas festas de casamentos, de formatura, ou numa

reunião social, de negócios e ainda assim, a celebração de um matrimônio, em local aberto ou

fechado,  durante  o  dia  ou a  noite,  e  esses  ambientes  podem determinar  os  elementos  da

maquiagem. 

Segundo Ribeiro (2016), em termos de discussões acadêmicas, a maquiagem carece de

um espaço, visto que há uma atualização constante da indústria cosmética, que se ocupa sobre

a questão do embelezamento, promovendo também grandes eventos no Brasil e no mundo,
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exemplo disso é a Feira Beauty Fair – reconhecida como a maior feira de beleza profissional

das Américas – sediada na cidade de São Paulo.  Por outro lado, atualmente,  informações

referentes  a  este  tema  estão  cada  vez  mais  disponíveis  e  acessíveis  em  blogs  e  sites

relacionados  ao  universo  da  moda,  em  vista  disso,  o  recente  interesse  acadêmico  tem

propiciado informações que auxiliam a compreensão e a importância dela nos diversos grupos

sociais ao longo dos séculos.  Nesse sentido, o próximo tópico trata de aspectos relativos a

historicidade,  buscando  narrar  de  forma  cronológica  e  dando  ênfase  para  mudanças  e

inovações, segundo local e época.

2.2 Breve Histórico da Maquiagem

Os  recursos  utilizados  pelos  homens  e  mulheres  para  trajar  ou  adornar  podem

manifestar  uma infinidade  de significações  próprias  a  cada  cultura  “maquiagem,  corte  de

cabelo, jóias, roupas – servem para distinguir homens e mulheres, para além das diferenças

criadas pela própria natureza”. (SENAC, 2000, p.9-10)

As observações sobre o ser humano desde a pré-história até os dias atuais, indicam a

manipulação e concepção do corpo como um objeto cultural. Essa atenção, ao contrário do

que pode se  julgar  à  primeira  vista,  não  diz  respeito  unicamente  à  beleza,  pois  segundo

Magalhães 

Desde os primórdios o ser humano utiliza a pele como suporte de uma expressão
plástica  […] e,  no caso  da maquiagem,  com produtos  apropriados  que,  além de
evoluírem  quantitativa  e  qualitativamente  durante  os  séculos,  permitem  a  sua
remoção por meio de demaquilantes e/ou de um banho mais caprichado.  (2010,
p.88)

Alguns autores indicam que a utilização de produtos minerais e a prática de maquiar-se

estiveram presentes em diferentes períodos da civilização, inicialmente na Mesopotâmia os

produtos manuseados e aplicados na face eram: resinais naturais, terracota, ocre, henna, pó de

chumbo branco, tanto  “[…] homens e mulheres  se maquiavam com muito exagero.”.  Os

Sumérios,  Babilônicos  e  os  Assírios,  também utilizaram produtos  de  beleza  sem nenhum

constrangimento.

 Os Sumérios, por exemplo, davam ênfase nas sobrancelhas “eram unidas ao centro da

testa”, os Babilônicos, destacaram-se por associar sempre terem “os olhos e as sobrancelhas
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destacados e delineados com o Kohl10”, além da utilização de bases, uma para clarear o rosto a

partir da mistura da “cera de abelha e carbonato básico de chumbo” e a outra para as áreas das

maças do rosto, extraído de “frutos silvestres amassados”. Por fim, os Assírios que geralmente

“[...]usavam verdadeiros estojos de maquiagem, com lugar certo para colocar o “sulfito de

antimônio”, usado para sombrear de negro os olhos”, além de embelezar-se a utilização desse

produto também os protegiam de certos insetos, como as moscas. (PAOLI, THIVES, PIAZZA

e NEVO, 2010, p.5-6)

No entanto, o marco na história da maquiagem ocorre no Egito Antigo, com destaque

para Cleópatra  e Nefertiti,  conforme pode ser observado na figura 2, com suas intensas e

representativas  maquiagens,  comumente  utilizadas  pelas  egípcias,  que  costumavam cobrir

suas sobrancelhas com traços negros e contornar os olhos com substâncias verdes e pretas, a

matéria-prima essencial para a maquiagem era o  kohl, a base de antimônio misturado com

carvão. (SENAC, 2000, p.42)

Figura 2: representação de Cleópatra (a direita,) e de Nerfetiti. (a esquerda)

Fonte:http://egytoantigo.blogspot.com.br/
2007/10/clepatra.htm

Fonte:http://www.ancient-origins.net/history-famous-
people/shrouded-history-nitocris-was-last-pharaoh-sixth-
dynasty-woman-005347l

10 KOHL: Mistura feita com Azeite com o carvão vegetal e geralmente utilizado nos olhos. (GIABOESKI, 
BOEHME e ELLERY, p.3 apud VITA 2008, p.20)
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Posteriormente,  a  noção  de  beleza  apresenta  uma  significativa  influência  da  Grécia

Clássica,  que  transmitiu,  para  gerações  futuras,  informações  referentes  ao  gosto  pela

harmonia, proporções, formas e equilíbrio, o que fez os excessos serem considerados feios e

errados. Isso se refletiu também em relação a aparência das pessoas, o que resultou na busca

por produtos que auxiliassem essa perfeição refletida nas formas, tanto nas construções físicas

como na modelagem do corpo.

Desde a Grécia Antiga, para além do uso no “aspecto ritualístico que envolvida o culto a

Dionísio e que fazia uso de sangue de animal e cinzas no rosto”, o teatro também usufruiu

desse recurso e seu papel era dar destaque ao rosto e expressões faciais visto que era utilizada

“como um complemento à máscara”. Cabe ressaltar, no entanto, que enquanto no século XVI

era recorrente o uso, da simplicidade, sem exageros, no século XVIII, a maquiagem teatral

será marcada pelo exagero. (RIBEIRO, 2016, p. 4)

Uma  civilização  que  sofrerá  significativas  influências  da  Grécia,  com a  prática  e  a

utilização de produtos de beleza será Roma, a atenção dada a beleza com a intencionalidade

de  realçar  sem  exageros,  além da  preocupação  com a  saúde,  nesse  período  os  produtos

utilizados em recorrência, serão os perfumes e o pó de ouro. “Os homens também se pintavam

[…] Rosto masculinos brancos de alvaiade11 […] e faces tingidas de rosa eram comuns no

império [...]” ( VITA, 2008 apud PAOLI; THIVES; PIAZZA e NEVO; 2010)

Em contraponto,  no  período  da  Idade  Média,  a  utilização  da  maquiagem enfrentou

fortemente a Igreja que considerava como uma prática sedutora, induzindo ao pecado. Apesar

disso,  as  mulheres  continuaram recorrendo a  esses  produtos  que  se  tornavam ainda  mais

cobiçados. (SENAC, 2000 p.42-43)

Embora o período anterior tenha enfrentado certos impasses, a Idade Moderna será o

momento de pequenas transições e de precaução para a saúde, inicialmente o uso de “[…]

uma fina camada de pó de arroz [...]” e de produtos que se assimilam a protetores solares,

realçando a palidez do rosto, e posteriormente “[…] o uso da maquiagem exagerada, com

principal motivo disfarçar as marcas no rosto deixadas pela varíola que era doença comum da

época.”. Já na Idade Contemporânea, a utilização da maquiagem voltará a ser uma prática

daquelas  pessoas  “[…]  de  comportamento  socialmente  inadequadas  como  prostitutas  e

atrizes.” uma inferência após a Revolução Francesa, o que resultou na diminuição relativa no

uso e da prática. (PAOLI; THIVES; PIAZZA e NEVO; 2010, p.8)

11 Alvaiade: Carbonato básico de chumbo, empregado em pintura; Também conhecido como Cerusita.
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No entanto, foi apenas no século XX que a maquiagem passou a ser enfatizada como

um instrumento de influência cultural.  Em 1930, a sociedade enfrentava a crise financeira,

consequência da queda da Bolsa de Valores, mas a área da beleza estava em ascensão e, nesse

momento,

“a  grande  atração  era  o  olhar  com  sombras  escuras  acentuando  o  côncavo  da
pálpebra superior para um olhar melancólico, cílios curvados e com muito rímel,
sobrancelhas  depiladas  e  redesenhadas  a  lápis  ou tingidas.  O  blush era  bege  ou
castanho  bem  claro  […]  o  batom  vermelho  forte  permanece  nos  lábios  […]”
(NUEVO, EMILIANO e CASTELLANO, 2017. p.7)

A década  seguinte,  1940,  trouxe  como  inovação  as  nuances,  o  tom do  batom,  das

sombras e pós passaram a ser desenvolvidas de maneira específica para cada tipo de pele; a

maquiagem  ficou  individual.  O  pancake12 e  o  ruge13 apresentavam  várias  tonalidades,

(MOLINOS, 2009 apud NUEVO; GERMANO e EMILIANO, 2014. p. 11) conforme o tipo

de pele ou tonalidade dos cabelos e, com a preparação adequada para cada uma, como pode

ser visto nas figuras 3 e 4. 

Segundo Dias (2012) os anos 50, pós Segunda Guerra Mundial, conhecido como Anos

Dourados,  época  de  transição  que  antecedeu  revoluções  comportamentais  e  tecnológicas,

promoveu uma influência indireta no comportamento social e, a beleza é retomada como tema

central, consequentemente, a maquiagem obtém notoriedade nesse cenário. Neste momento,

sua finalidade era a valorização do olhar, com isso ocorre “lançamentos de produtos para os

olhos: sombras,  lápis e delineador”,  mas,  além disso, os lábios e a pele também são alvo

desses produtos.

Ainda na década de 50, as cores para a maquiagem “seguiam as cores das roupas”, o

que resulta em sua negação pelos maquiadores de Hollywood. Outra mudança consistiu em

que os pós de arroz eram usados em casa e o companheiro emergencial da bolsa eram os pós

compactos,  enquanto  os  cílios  postiços,  batom  delineado  e  pancake eram  utilizados  na

preparação da pele. (CASTELLANO; NUEVO e EMILIANO, 2013. p.10)

Figura 3: Tonalidades de produtos relacionada a cor dos cabelos

12 O pancake é um produto de dupla ação, possui cobertura de base e acabamento em pó. Geralmente indicados
para peles oleosas, devido a fixação e coberturas de imperfeições como poros e marcas/manchas de pele;
13 Ruge ou Rouge: Sob a perspectiva lexicográfica, rouge encontra-se dicionarizado em Houaiss (2001) como
“pó ou pasta, de tonalidade entre rosa e vermelho, que se espalha nas maçãs do rosto”, definição semelhante à
encontrada em Caldas Aulete (2006). Segundo essas mesmas obras, deriva do francês rouge, “‘que tem a cor
característica do sangue,  de certas  flores';  s.m. 'colorante vermelho'”  (HOUAISS,  2001),  dicionário este que
ainda oferece a datação desta unidade léxica em português como do ano de 1130. (COSTA, p. 394)
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Fonte: http://cosmeticsandskin.com/booklets/max-harmony-chart.php

Figura 4: Tonalidades do produto relacionada ao tipo de pele

Fonte: http://cosmeticsandskin.com/booklets/max-harmony-chart.php

http://cosmeticsandskin.com/booklets/max-harmony-chart.php
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É interessante notar que as figuras trazem diferenças nas numerações de maquiagem

para aplicação especificamente do rouge e dos batons, com relação ao pancake e a base, as

recomendações não diferem para as quatro categorias representadas acima: loira, com cabelos

castanhos, morenas e ruivas. 

 Apesar da preocupação com a criação de produtos para se obter uma maquiagem ideal

ou apropriada para cada tipo de pele, o que não se pode perder de vista é que, nos anos 50,

indiretamente ou subjetivamente, há também, por outro lado, uma criação ou idealização da

imagem da mulher a partir de figuras como Marilyn Monroe (figura 5), com lábios vermelhos,

cílios alongados e sobrancelhas bem desenhadas, estereótipo gerado, da “mistura perfeita de

ingenuidade  e  inocência  com  sensualidade  e  erotismo”.  (CASTELLANO,  NUEVO,

EMILIANO, 2017, p.11) 

Figura 5: Marilyn Monroe, 1953. Foto: FrankPowolny

Fonte:https://incrivel.club/admiracao-famosos/fotos-de-marilyn-monroe-revelam-um-de-seus-maiores-
segredos-204160/

https://incrivel.club/admiracao-famosos/fotos-de-marilyn-monroe-revelam-um-de-seus-maiores-segredos-204160/
https://incrivel.club/admiracao-famosos/fotos-de-marilyn-monroe-revelam-um-de-seus-maiores-segredos-204160/
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Nos  anos  60,  por  exemplo,  a  maquiagem  refletia  o  comportamento  individual,  o

surgimento de tendências que podiam ser escolhidas, resultou da heterogeneização, vê-se aqui

a maquiagem na sua fase mais liberal, “jovens destacam os olhos com máscara para cílios,

deixando  os  olhos  joviais  e  inocentes,  retratando  a  revolução  dos  jovens  naquela  época”

(PEREIRA e EMILIANO, 2017, p. 10)

A figura 6 mostra uma das mulheres que fora muito copiada nessa década, Twiggy14, a

maquiagem adotada pelas mulheres nesse momento, seguiu um “padrão” cujo destaque eram

os olhos, com cílios muito longos (postiços ou como resultado do uso exacerbado da máscara)

sombras escuras e ênfase no delineador.

Figura 6: Twiggy, “THE FACE OF ‘66 por  DAILY EXPRESS

Fonte: CASTELLANO, NUEVO, EMILIANO, 2017, p.14

Na década de 70, diversas referências começaram a surgir, a maquiagem passa a estar

ligada ao estilo das pessoas, ou seja, o estilo de vida será um demarcador dos grupos sociais e

sua maneira de se maquiar, como os hippies, os punks ou os blacks powers. Além da busca

pela naturalidade e leveza, provoca a busca de uma aparência discreta.

A maquiagem deveria ser mais leve, ágil. Triunfou a transparência, sumiram-se os
contornos […] os cílios postiços pesados perderam espaço […] entraram em cena as
sombras claras, rosadas e translúcidas deixando de lado as sombras pesadas, o uso
de rímel era sem exagero e os blushes mais atenuados […] Isso durante o dia, já que
a  noite  as  mulheres  se  permitiam uma maior  extravagância  na  maquiagem […]
(CASTELLANO, NUEVO, EMILIANO, 2017, p.14)

14 Para informações sobre biografia consultar <http://www.twiggylawson.co.uk/index.html>
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Durante  a  década  de  80,  foi  o  momento  em que  a  beleza  adentrou  no  cenário  da

competição, “as mulheres queriam ser diferentes uma das outras”, portanto, o exagero tornou-

se  o  aliado  de  algumas.  Entre  as  inovações  está  o  surgimento  do  pó  bronzeador,

principalmente no inverno e dos météorites que tinham por função finalizar a maquiagem. A

referência  de  beleza  da  década  foi  a  Madonna  (figura  7), com  olhos  evidenciados  pelo

delineador e sobrancelha bem marcada e cores fortes, projetando a sensualidade extravagante.

(NUEVO, GERMANO, EMILIANO, 2017, p.20)

Figura 7: Capa do Álbum Like a Virgen, 1984.

Fonte: Digitalização da Capa do LP

Nos  anos  90,  período  de  Mix  do  Passado,  teve  a  velocidade  do  aparecimento  e

desaparecimento  das  tendências  e  a  diversidade  de estilos  coexistindo em conjunto como

principais  características,  que podem ser percebidas  através  das “patricinhas,  mauricinhos,

cults,  clubbers, punks, surfistas, góticos, roqueiros, cada um com sua identidade sem tentar

impor  este  ou  aquele  padrão”.  maquiagem  marcou  uma  tendência  natural  sofisticada  na
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década de 90, “pele translúcida, olhar acentuado com auxílio do rímel, boca vermelha opaca”.

(CASTELLANO; NUEVO; EMILIANO, 2017, p. 17) 

A figura  8 mostra  um ícone da  época,  Jennifer  Lopes,  que  traz  a  representação  da

sensualidade  latina  baseada  numa  aparência  de  ausência  da  maquiagem,  utilizando  cores

discretas para a pele, os olhos e a boca, trazendo a ideia de “naturalidade”.

Figura 8: Foto album J.Lo (2001). Produção: Alan Nierob. Maquiagem: Scott Barnes

Fonte: Digitalização da Capa do CD

Além das mudanças e tendências, outra característica foi a preocupação com a saúde,

gradualmente,  produtos  tóxicos  foram  banidos,  como  o  mercúrio  e  o  antimônio,  sendo

substituídos  por  substâncias  menos  agressivas.  Isso  não  significa  que  alguns  cosméticos

modernos não ofereçam riscos a saúde, pois alguns metais que fazem parte da composição

química desses produtos, como o alumínio, podem causar câncer, mas a busca para evitar

tantos danos a saúde é uma das propostas para as empresas que fabricam e comercializam tais

produtos, atualmente.
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Desde início do século XXI, a maquiagem passou a ser empregada com uma gama de

técnicas e processos que proporcionam efeitos visuais com o intuito de

Dar a sensação de aumentar e afastar os olhos, tornar um lábio aparentemente mais
carnudo, encovar o rosto, dando um aspecto de magreza, dar a impressão que o nariz é
mais  fino,  etc.  São efeitos  que foram cuidadosamente  estudados e que devem ser
aprendidos pelos profissionais da área. (SENAC, 2000, p.44)

A maquiagem, em nossos dias, reflete a busca de suas referências, sendo modificada

conforme o sentimento de bem-estar, da aceitação da imagem pessoal, em que as pessoas

“querem ser  bonitas  para  si  mesmo,  muito  mais  que para  os  outros,  sem negligenciar  os

cuidados com a saúde.” (CASTELLANO, NUEVO, EMILIANO, 2017, p.19)

O capítulo a seguir se refere a musealização dos processos de Maquiagem, apresentando

métodos de registro, a partir das práticas da documentação museológica, elaboração de uma

ficha de registro documental para o processo de maquiagem, fazendo o uso de fotografias, e

descrição textual, as ferramentas eleitas nesse estudo e para essa função. 
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3— MUSEALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MAQUIAGEM

O processo da maquiagem musealizado é essa outra e nova lente para observações e

estudos ao que se refere aos processos culturais existentes dentro de um grupo social, não

apenas  por  um momento,  por  um determinado  período,  mas  que  necessariamente  esteve

presente em diferentes momentos na história da humanidade.

A  opção  de  trazer  abordagens  referente  a  esse  código  cultural  está  relacionada  a

ausência  dessas  discussões  no campo da Museologia,  assim como introduzir  este  “objeto

museal”  como  testemunho  visível  das  relações  que  são  estabelecidas  entre  homem  e

realidade. 

Desta forma, lidar “com objetos musealizados implica em reconhecer sua polissemia”

(SANTOS e LOUREIRO, 2012, p.51), isto é, o processo de maquiagem entrelaça-se numa

rede  que  propõe  consideráveis  opções  e  possibilidades  de  pesquisa  e  interpretação:  o

fenômeno da maquiagem na contemporaneidade, a industrialização e comércio de cosméticos

e a efemeridade do processo de criação. No entanto, a seleção do caminho a seguir, segundo

Silva (2013), pode estar baseadas em diversos critérios, “sejam técnicos, políticos ou por suas

características artísticas, históricas, humanas, informacionais, entre outras”.

A  maquiagem,  aqui,  é  considerada  como  bem  de  valor  simbólico,  vinculada  “aos

aspectos da vida humana na sua integralidade: diferentes grupos culturais e as referências do

mundo  da  natureza”,  (LIMA,  2014,  p.4336)  e  transformada  em  representação  “de  uma

categoria  especial  de  documento”,  visto  que  não  foi  concebida  “com  a  intenção  de

documentar:  a  função  documento  foi  adquirida  ao  ser  musealizado”.  (SANTOS  e

LOUREIRO,  2012,  p.64)  O  percurso  eleito  apoiou-se  em  práticas  executadas  na

documentação  museológica,  como  a  seleção,  a  pesquisa,  o  registro,  a  comunicação  e  a

conservação.

O  tópico  a  seguir  se  refere  ao  processo  de  Maquiagem,  apresentando  as  etapas

imprescindíveis para a realização técnica na produção da maquiagem, que além da descrição

textual utiliza imagens que ilustraram o processo de criação.

3.1 Processo de Maquiagem

Os  processos  de  maquiagem,  ou  seja,  as  etapas  de  elaboração  da  maquiagem  são

apresentados a partir da contextualização, descrevendo cada etapa, especificando o modo de
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fazer, ou seja, a produção de cada fase e os produtos que compõe respectivamente cada ação,

isto é, as substâncias – os cosméticos– necessários e imprescindíveis. 

Esse processo de criação/elaboração como qualquer outro, necessita de etapas iniciais,

secundárias e finais, porém isso não significa que algumas etapas não se intercalem entre si.

Mas  pensando  na  perspectiva  da  documentação,  são  apresentados  os  procedimentos

praticados por profissionais da área15 subdividido em blocos, buscando facilitar a produção de

uma ficha de registro documental do processo da maquiagem. O objetivo é tornar acessível ao

público  interessado  e  não  especializado  à  aprendizagem  desses  processos,  através  de

instituições  museológicas,  lojas,  feiras  e  eventos  que,  a  partir  do  registro,  elaborem  e

disponibilizem,  nesses  espaços  de  difusão,  manuais,  vídeos  tutoriais,  aplicativos,  totens

interativos, oficinas e outras ferramentas que possibilitem o acesso as informações quanto aos

processos relacionando-os aos formatos faciais específicos.

Nesse  estudo,  além  da  descrição  dos  processos  de  maquiagem,  promove-se  a

categorização do suporte, isto é, categorias foram estabelecidas em relação ao suporte – o

rosto.  Tendo  por  objetivo  a  demonstração  e  compreensão  das  etapas  de  elaboração  da

maquiagem,  são  consideradas  três  categorias:  visual;  facial  e  labial,  respeitando  as

particularidades em técnica e aplicação de produtos em cada uma delas. 

A utilização de fotografias, além da descrição textual, atua como um instrumento de

registro, para a compreensão das etapas e para a eficácia da musealização. Esses registros

fotográficos foram inseridos a partir das respectivas etapas, segundo manuais de maquiagem. 

3.1.1 Higienização, Tonificação & Hidratação

Para uma maquiagem bem elaborada e duradoura, a recomendação inicial é a limpeza

facial, utilizando produtos adequados para a tipologia da pele16. A primeira fase dessa etapa é

a higienização que “tem por finalidade remover  as impurezas  da pele” e é realizada com

sabonetes e/ou leite de limpeza, indicando-se o uso de água fria ou morna. 

A fase seguinte, a tonificação, tem a função de “manter o PH fisiológico em equilíbrio

[…] contrair os poros, ativar a circulação e dar tônus (enrijecer) ao tecido”, e os produtos

15 Fabi Gomes, maquiadora sênior da M.A.C; Duda Molinos, teve destaque no São Paulo Fashion Week; Max
Weber uma das referências em maquiagem artística; Marcos Costa maquiador oficial da Natura. Para mais infor-
mações  sobre  os  maquiadores  brasileiros  experts  consultar:  http://revistaglamour.globo.com/Beleza/Beauty-
news/noticia/2015/11/dossie-dos-maquiadores-brasileiros-23-experts-pra-dar-follow.html. 
16 Para  mais  informações  sobre  os  tipos de  pele  consultar:  Apostila  Maquiagem,  p.18-23, listada  entre  as
referências desse trabalho. 



36

utilizados podem ser a loção tônica,  geralmente, indicada para peles secas ou normais e a

loção adstringente, recomendada para peles oleosas ou mistas.

 Por fim, a hidratação que tem a finalidade manter o “teor hídrico”, pois geralmente a

pele perde aproximadamente cerca de 1000 mL de água por dia, e por isso, a recomendação

de utilizar hidratantes em pontos do rosto, espalhando bem até que tenha sido absorvido pelo

pela cútis.

Para as três etapas é necessário que realize movimentos circulares “deslizantes e suaves,

sempre com as pontas dos dedos” conforme é possível visualizar na figura 9. 

Figura 9: Demonstração dos movimentos adequando na Higienização Facial pré maquiagem.

Fonte: Apostila de Maquiagem FAETEC (2011)

A prática  da  realização dos  movimentos  circulares  não possui  registro  histórico,  no

entanto,  atualmente  os  profissionais  a  recomendam para  que  se  obtenha  melhores  efeitos

nessa etapa. 

3.1.2 Visual

Essa  categoria  diz  respeito  aos  olhos  e  a  sobrancelhas,  no  entanto,  indica-se  que  a

primeira etapa da maquiagem corresponde a correção das sobrancelhas e depois a aplicação
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das  sombras,  delineador  ou  lápis  de  olhos,  conforme  a  tipologia  da  maquiagem:  social,

artística, entre outras. 

3.1.2.1 Sobrancelhas

As  sobrancelhas  podem  ser  entendidas  como  uma  moldura  da  face  e  definem  a

expressão  do  olhar,  asseguram a  simetria  e  a  proporção  do  rosto,  portanto,  são  um dos

recursos  mais  utilizados  na  caracterização  e  construção  da  imagem social  ou  artística.  A

aplicação de sombras ou lápis é realizada a partir do modelo da sobrancelha (Figura 10), no

tom mais próximo de sua coloração, com traços leves e seguindo a direção dos fios.

Figura 10: Centralização e Correção de Sobrancelhas.

Fonte: Apostila de Imagem Pessoal – FAETEC (2011, p.29)

A correção das sobrancelhas, normalmente devem ser realizadas com certo cuidado,

pois é a partir delas que algumas expressões faciais serão visualizadas, o seu traçado deve

respeitar o tipo e a estrutura da face. Os formatos e a expressão mais comuns são: retas –

fisionomia neutra; caídas – “ar” de tristeza; “diabólicas” – expressão de raiva. 
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3.1.2.2 Olhos

Há múltiplas maneiras de aplicar  sombras, isso normalmente está relacionado com a

produção,  utilização  de  produtos,  cores  e  técnicas  para  cada  ocasião,  por  exemplo,

maquiagem  para  o  dia  geralmente  as  cores  e  os  produtos  utilizados,  tem  o  objetivo  de

transparecer naturalidade, por outro lado, a maquiagem para noite, em geral, faz uso de cores

e de técnicas com a finalidade de destacar, acentuar a expressão do olhar. 

Contudo, conforme observa-se na figura 11, a área dos olhos, em que se aplicam os

cosméticos,  são  comuns  para  as  diferentes  características  da  maquiagem.  Além  disso, é

necessário conhecer a estrutura anatômica dos olhos, por exemplo, afastados, amendoados,

cerrados, entre outros, para tornar possível os efeitos, segundo a intencionalidade da produção

da maquiagem.

Figura 11: “Conhecendo os olhos”.

Fonte: https://pt.slideshare.net/Marybaraldi/curso-de-auto-maquiagem-35114027

Nesse estudo, elegeu-se a descrição do processo de uma maquiagem para noite, segundo

SALAZAR17, que consiste nas seguintes etapas: 

17 Alice Salazar é maquiadora, possui formação em Estética e Cosmética nas instituições SENAC/RS e Instituto
Embeleze. Para mais informações consultar: https://alicesalazar.com.br/sobre/

https://pt.slideshare.net/Marybaraldi/curso-de-auto-maquiagem-35114027
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1. Uso do iluminador em baixo da sobrancelha, apenas da parte do meio para fora, seguida da

aplicação de uma  sombra  na cor marrom ou em uma tonalidade mais escura na pálpebra

móvel até passar um pouco acima da região do côncavo, estendendo um pouco para fora olho.

O processo deve ser realizado igualmente nos dois olhos e pode ser efetuado na raiz dos cílios

inferiores.

2. Aplicação do primer de sombra na região que a sombra foi aplicada.

3. Empregar sombra dourada na pálpebra móvel.

4. Utilizar novamente o primer de sombras e aplicar um glitter dourado com o dedo na região

da pálpebra móvel.

5. Utilizar uma  sombra  marrom em tom mais escuro que a primeira no canto externo dos

olhos, dando uma finalização a sombra.

6. Uso do delineador um pouco em cima da raiz dos cílios superiores. A aplicação do lápis de

olho na raiz dos cílios inferiores com o intuito de deixar o efeito de olhos bem marcados.

7. Finalização com a  máscara de cílios, puxando os cílios de baixo para cima, o curvex18

pode auxiliar a obter cílios mais curvados e alongados, (para usá-lo basta colocar os cílios

dentro da região de abertura do curvex e apertá-lo).

8. Retirada dos glitters que possam ter caído em baixo dos olhos com a ajuda de uma esponja

com pó ou fita crepe.

3.1.3 Facial

A segunda categoria que compreende a produção da maquiagem corresponde as áreas

da face como a zona T,19 bochechas e pescoço. Os produtos que utilizados nessa etapa são:

primer’s, bases, corretivos, pó compacto ou pó facial, iluminador e blush, caracterizando-a

como produção da pele, conforme a figura 12. 

A  metodologia,  ou  seja,  as  etapas  que  processam-se  conforme  a  aplicação  desses

cosméticos, estão especificamente relacionadas a  estrutura do rosto, apresentadas, a seguir,

conforme as sequências existentes nesta categoria. 

18 CURVEX: Instrumento utilizado para proporcionar que os cílios fiquem mais expressivos, geralmente o seu 
uso antecede a máscara de cílios. 
19 ZONA T:  Área  da  Face  que  compreende  à  Testa,  Nariz  e  Queixo,  geralmente  essa  região  ocorre  uma
concentração significativa de glândula sebáceas
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Figura 12: Auto Maquiagem – Apostila com Imagens Ilustrativas

 

Fonte:

http://www.mulherdasociedade.net/2016/12/27/auto-maquiagem-apostila-imagens-ilustrativas/

3.1.3.1 Produtos Primer’s

Os primer’s são cosméticos que proporcionam uma pele mais homogênea e macia, tem

por objetivo prolongar o tempo da maquiagem e sua aplicação deve anteceder todos os outros

produtos desse processo, como base, sombras, corretivos, entre outros.

A aplicação desse cosmético geralmente ocorre na zona T e onde os poros são mais

abertos – região das bochechas.  Nesta etapa,  apenas  há a aplicação do produto nas áreas

descritas  anteriormente  e  a  recomendação  é  que  aguarde  um tempo  aproximadamente  30

segundos para que este seja absorvido pela epiderme. 

Após a conclusão dessa etapa, segue-se a aplicação dos cosméticos que iram camuflar

áreas do rosto, os corretivos. 

3.1.3.2 Corretivos 

Os corretivos têm a finalidade de atenuar as olheiras, marcas ou manchas na pele, além

de conferir uniformidade a maquiagem. 

O corretivo  deve ser aplicado nas regiões  que apresentam manchas,  olheiras  com o

auxílio de um pincel ou com a ponta do dedo indicador, com leves e suaves batidas, sendo

necessário espalhar bem o produto para garantir uma boa aparência.
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 3.1.3.3 Base ou Pancake

O pancake cumpre a mesma função da base, disfarçar as imperfeições e uniformizar o

tom da pele, porém é mais indicado para as pessoas com mais idade. 

A  aplicação  do  produto  é  efetuada  a  partir  do  auxílio  de  um pincel  ou  esponja  –

instrumentos necessários para esse processo – até que todo o produto tenha sido espalhado por

toda a face e direcionada para o pescoço a partir dos resíduos do produto que ficam no pincel. 

3.1.3.4 Pó Facial 

O pó facial,  também conhecido como pó compacto,  tem a finalidade  de eliminar  o

brilho proporcionado pela base e dar um acabamento aveludado a pele, concedendo um efeito

natural e uniformizando o tom. Ele deve ser da mesma tonalidade (coloração) da base, para

que não ocorra alterações da maquiagem, exceto para as maquiagens artísticas. A aplicação

deste cosmético geralmente é em toda face fixando e posteriormente retirando o excesso com

auxílio do pincel seguindo a direção de cima para baixo. 

Outras  técnicas  que  são  utilizadas  com  auxílio  do  pó  compacto,  refere-se  à  de

contorno/escurecimento e de iluminação, conforme visualizado na figura 13. 

Figura 13: Técnicas para Contorno (acima)/Escurecimento e de Iluminação Facial (abaixo).

Fonte: Apostila Maquiagem e Pele 7.0; p. 31 e 32
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As técnicas de contorno e iluminação são as características principais para o jogo de

efeitos  luz  e  sombra,  uma  prática  encontrada  nas  pinturas  de  tela  e,  que  nesse  contexto

configuram-se da manipulação de direcionar olhares as partes da face intencionalmente.  A

primeira consiste no que os profissionais denominam como o disfarce, isto é, na criação de

sombras na face, já a segunda confere ao destaque as áreas do rosto, resultado que pode ser

adquirido também com o iluminador.

3.1.3.5 Blush

O blush tem por função a produção do efeito de aspecto saudável e confere a finalização

desta categoria do processo. A cor para a obtenção desse efeito  deve ser estabelecer uma

harmonia com o tom da pele, demonstrada na figura 14.  Quanto a posição e inclinação da

aplicação do blush, é efetuada em função do formato do rosto (figura 15).

Figura 14: Tonalidade adequada do blush conforme o tom da pele.

Fonte: http://pigmentof.com/tag/tons-de-blush/ 
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Figura 15: Aplicação do Blush para uma tipologia de rosto 

Fonte: Apostila de Imagem Pessoal. Área de Beleza (CETEP, Duque de Caxias. p.39)

Quanto a técnica, há diversas maneiras de aplicá-lo, porém uma das mais recomendáveis

é “sugar” as bochechas, ou seja, fazer um movimento com os lábios e a língua de forma que

um vácuo se forme na cavidade bucal, pois assim as maçãs do rosto ficam mais evidenciadas

e aplicar de dentro para fora, a partir da raiz do cabelo, jamais ultrapassando o prolongamento

da orelha. 

Outra maneira de aplicação consiste em fazer o bico, a partir da pronuncia da letra  “O”

deixando  o  osso  molar  em destaque,  possibilitando,  dessa  maneira,  a  aplicação  do blush

abaixo dele. 

3.1.4. Labial

Os  lábios  são  a  última  parte  do  processo  de  elaboração  da  maquiagem,

consequentemente é a finalização desse processo e os produtos utilizados são batons, lápis de

boca ou gloss. 

O processo se inicia na delineação dos lábios com lápis para a boca e posterior aplicação

do batom sobre os lábios com a ajuda de um pincel, iniciando sempre no centro da região

inferior e depois em toda a boca. 

Por  se  tratar  da  última  etapa  do  processo,  o  seu  processo  também  apresenta

características individuais, respeitando a estrutura corpórea, conforme mostra a figura 16.
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Figura 16: Tipologia e Técnicas para os lábios.

Fonte: Aprenda mais cursos – Maquiagem profissional & cuidados com a pele (p.42)

A proposta do trabalho, conforme apresentado no próximo tópico, é a elaboração de

ficha de registro documental, a partir de um roteiro ou das etapas da maquiagem, utilizando

fotografias,  desenhos  destacando  áreas  como  iluminação,  contorno,  entre  outros.  Essas

ferramentas  têm por  finalidade  possibilitar  a  compreensão  do  processo  de  elaboração  da

maquiagem, utilizando recursos visuais (fotográfico, vídeos). 

3.2 A ficha de Registro

A concepção e elaboração dessa ficha, foi pensada com o intuito de atuar como uma

ferramenta  modelo,  acessível  e  de  auxílio  as  instituições  museológicas  correlacionadas  a

indumentária  e  a  maquiagem,  como  “The  Coreana  Art  &  Culture  Complex”20,  ou  The

Hollywood Museum21, Instituto Feminino da Bahia, Mimo22, ou até mesmo aquelas – como o

MIS23 - que a princípio e pela tipologia do acervo não estejam tão vinculada a essas temáticas

20 The Coreana Cosmetic Museum, Estabelecido em novembro de 2013, um museu criado para a preservação e
viabilizar  itens  de  beleza  e  a  cultura  de  maquiagem  da  Coréia.  Para  mais  informações:
http://www.spacec.co.kr/en/museum/museum1;  http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?
cid=1000038 
21 The Hollywood Museum, aborda sobre a maquiagem, o universo do cinema e a trajetória de Max Factor.
Disponível em: http://museu.ms/museum/details/1150/hollywood-museum
22 Museu da Indumentária e da Moda  [http://mimo.org.br/]
23 Museu  da  Imagem  e  do  som,  promoveu uma oficina  de  maquiagem,  para  mais  informações  consultar:
http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=417 
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mas  que  nada  impedem  de  realizar  ações  culturais  e  educativas,  a  partir  de  conexões

estabelecidas, como é o caso do MIS, citado anteriormente. 

A eleição principalmente do registro fotográfico e a descrição detalhada do objeto de

estudo,  a  partir  das  práticas  da  documentação,  justifica-se  pois,  assim  como  para  arte

contemporânea,  também  para  a  maquiagem “se  mostra  imprescindível  ao  processo

museológico devido à complexidade apresentada por esse tipo” de objeto. (CAMPOS, 2013,

p. 31)

As primeiras ferramentas utilizadas no registro do processo são a descrição textual e as

fotografias  relacionadas  as  informações  apresentadas,  tendo  por  objetivo  que  essa

comunicação e exposição de dados visuais sejam acessados, compreendidos pelos usuários e

públicos: acadêmicos e a comunidade externa. 

No caso da fotografia, teve por objetivo primordial auxiliar a realização deste trabalho

por demonstrar em sequência as etapas do processo. Campaneli (2012, p.20) explica que a

fotografia documental  “deixa menos evidente a ação do sujeito e a aproxima das definições

de fotografia como documento”, isto é, tem por intenção torna-se um documento histórico e,

dessa maneira produzir exegeses, escólios, interpretações, relatar e/ou recontar uma história,

uma informação, com isso, a fotografia documental pode “se tornar um documento”. 

Portanto,  os  cuidados  no  processo  fotográfico  consistiram  em  produzir  registro  no

intuito  de  que  as  fotografias  que  foram  inseridas  na  ficha  sejam  compreendidas  como

documentais e, posteriormente, se configurarem como documento do processo musealizado. 

As  reflexões  apresentadas  por  Fontoura  (2012)  sobre  documentação  a  partir  da

elaboração de fichas de registro relacionadas ao conjunto da produção humana catalogado até

a contemporaneidade alinha-se a proposta deste trabalho considerando que as informações

(textuais e fotográficas) devem cumprir o papel de ser fonte de informação do processo da

maquiagem.

Por fim, o objetivo dessa ferramenta para o processo de musealização nesse trabalho é a

perspectiva de aproximá-la dos distintos públicos, analisando as afinidades e distanciamentos

que este, por motivos sociais e/ou culturais estabelecem com a maquiagem. 

O processo de elaboração da ficha  de registro,  teve como referências  as fichas  de

inventário  do  patrimônio  cultural  imaterial  como  o  MatrizPCI24,  Ficha  de  Inventário  do

24 Matriz  PCI-Inventário Nacional  do Património Cultural  Imaterial:  Manual  de Utilização.  Disponível  em:
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imaterial/matrizpci_manualdeutilizacao_2014certo.
pdf. 
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Patrimônio  Cultural  Imaterial25, na  perspectiva  de  que  o  registro  é  pré-requisito  e

responsabilidade indispensável e essencial nos “processos de conservação, gerenciamento de

patrimônio  e  os  que  desenvolvem  sistemas  de  documentação  e/ou  estratégias  de

gerenciamento da informação” (LETELLIE apud SOARES, 2017, p. 2) com isso, a realização

desse registro está imbuído na preocupação com as futuras gerações, tendo como propósito

que a difusão desse processo musealizado.

Segundo  as  práticas  da  documentação  museológica,  descrita  por  Cândido  (2006)

correspondente a natureza técnica nas etapas de inventário tais como: identificação e registro

dos  objetos,  classificação  dos  objetos,  definição  de  categorias  de  acervo,  reprodução

fotográfica  do  acervo,  pesquisa  arquivística  e  bibliográfica  entre  outros,  a  eficácia  dessa

sistematização  “podem e  devem formular  uma  sintaxe,  mediando  a  comunicação  entre  o

público […] com o propósito de romper espaços, distâncias e temporalidades. 

A proposta de sistematização do processo, e no caso da maquiagem, serão elaboradas a

partir de 3 categorias convencionadas: facial, visual e labial, utilizando-se da descrição textual

e visual, dando ênfase a produção de fichas de registro, guias, possibilitando que tal processo

musealizado e suas informações sejam acessados por diversas formas.

A ficha, nesse sentido, procura atender as especificidades e características do processo

de maquiagem, ou seja, organizar,  ordenar e dispor informações presentes no processo de

elaboração da maquiagem de modo geral, não especificando pela estrutura anatômica da face,

ou  pelas  diferentes  tipologias  de  maquiagem  apresentadas  anteriormente,  essa  ficha,

apresentada na Tabela 1, tem por finalidade possibilitar ao público acadêmico e o externo,

como cada categoria  é  concebida  ou produzida,  assim como,  a compreensão do processo

como um todo. Em seguida, disponibiliza-se a Tabela 2, congruente ao preenchimento da

ficha, como uma exemplificação prática de um processo registrado, conforme este método. 

No intuito de apresentar como processa-se a elaboração da maquiagem e demonstrar

minuciosamente  as  etapas,  foi  eleita  apenas  um  tipo  de  maquiagem,  denominada  social,

embora  como já mencionada nesse trabalho,  há diversas  tipos:  artísticas,  sociais,  cênicas,

entre outras.

Além de introduzir a maquiagem nas discussões no campo museológico, a perspetiva é

também verificar como objetos compõem a cultura imaterial,  a partir de códigos culturais,

linguagem  não-verbal,  manifestações  artísticas  e/ou  sociais  presentes  em  determinados

25 A produção dessa  ficha  é anexo da Tese  de  Mestrado  “Patrimônio Cultural  Imaterial:  proposta de uma
metodologia  de  inventariação”,  da  autora  CABRAL,  C.  M.  F.  B. Disponível  em:
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/3034/3/ANEXO_03-Ficha_Invent%C3%A1rio.pdf
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grupos,  que  ainda  não  foram  analisados  e  teorizados  e  a  princípio  não  fazem  parte  de

instituições  mas  que  transportam informações,  significados,  símbolos,  princípios,  roteiros,

podem ser pesquisados no campo museológico, estimulando que a Museologia opere cade vez

mais para além dos muros.

 

Tabela 1: FICHA DE REGISTRO DO PROCESSO DE MAQUIAGEM.

FICHA DE REGISTRO DO PROCESSO DE MAQUIAGEM

1. Nº de Registro (numeração do processo) 2. Serie  da Categoria  (indique  a etapa do
processo)

3. Ciclo do código cultural imaterial. (o código cultural ainda existe nos dias de hoje?)

Atual (Se é uma elaboração contemporânea ou se ainda é utilizada atualmente.)

Histórico (Se for uma elaboração de outro momento histórico.)

4.  Regiões  de  manifestação  do  Código  Cultural  (em  quais  locais  existem  o  código
cultural?)

5. Campo (qual é o campo do código cultural)

 CAMPO 6. PRINCIPAL 7.OUTROS
RELACIONADOS

Tradições e Expressões orais

Artes Cênicas

Práticas sociais

Rituais e eventos festivos

Aptidões  ligadas  à
Indumentária

Outro. Especifique!
 

IDENTIFICAÇÃO GERAL

8. Categoria Visual: 

9. Categoria Facial:

10. Categoria labial:

8.1 CATEGORIA VISUAL (SOBRANCELHAS E OLHOS)

8.1.1 Etapas  (informar quantas etapas nesta categoria)
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8.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa)

8.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

8.1.4 Cosméticos e Instrumentos –  (descrição dos cosméticos  e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

8.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

8.1.6 Elaboração– (descrição textual do processo de produção da etapa)

8.1.7  Registro  Fotográfico  –  (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)

8.2 Identificação da Etapa 2.

8.2.1 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

8.2.2 Cosméticos e Instrumentos –  (descrição dos cosméticos  e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

8.2.3 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

8.2.4 Elaboração–  (descrição textual do processo de produção da etapa)

8.2.5  Registro  Fotográfico-  (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)

9.1 CATEGORIA FACIAL (ZONA T, BOCHECHAS E PESCOÇO) 

9.1.1 Etapas  (informar quantas etapas nesta categoria)

9.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa) 

9.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo) 

9.1.4 Cosméticos e Instrumentos –  (descrição dos cosméticos e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

9.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

9.1.6 Elaboração – (descrição textual do processo de produção da etapa)

9.1.7  Registro  Fotográfico  -  (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)



49

10.1 CATEGORIA LABIAL 

10.1.1 Etapas  (informar quantas etapas nesta categoria

10.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa)

10.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo) 

10.1.4 Cosméticos e Instrumentos –  (descrição dos cosméticos e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

10.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

10.1.6 Elaboração – (descrição textual do processo de produção da etapa)

10.1.7  Registro  Fotográfico-  (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)
Fonte: Instrumento de registro elaborado pela autora

Tabela 2: FICHA DE REGISTRO DO PROCESSO DE MAQUIAGEM – PREENCHIDA.

FICHA DE REGISTRO DO PROCESSO DE MAQUIAGEM

1. Nº de Registro (numeração do processo)
01

2. Serie  da Categoria (indique a etapa do
processo)
 001.MS (Maquiagem Social – para o dia)

3. Ciclo do código cultural imaterial. (o código cultural ainda existe nos dias de hoje?)

Atual X (Se for uma elaboração de outro momento histórico.)

Histórico (Se for uma elaboração de outro momento histórico.)

4.  Regiões  de  manifestação  do  Código  Cultural  (em  quais  locais  existem  o  código
cultural?)

5. Campo (qual é o campo do código cultural)

 CAMPO 6. PRINCIPAL 7.OUTROS
RELACIONADOS

Tradições e Expressões orais

Artes Cênicas X

Práticas sociais X

Rituais e Eventos festivos X

Aptidões  ligadas  à X
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Indumentária

Outro. Especifique!

 

IDENTIFICAÇÃO GERAL

8. Categoria Visual: Sobrancelhas e Olhos

9. Categoria Facial: Zona T, Bochechas e Pescoço

10. Categoria Labial: Lábios

8.1 CATEGORIA VISUAL (SOBRANCELHAS E OLHOS)

8.1.1 Etapas da Categoria  (informar quantas etapas nesta categoria)
 2

8.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa)

 Sobrancelhas

8.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

Área que corresponde ao primeiro 1/3 terço do rosto, medindo da raiz do cabelo até região

acima dos olhos.

8.1.4 Cosméticos e Instrumentos – (informe quais cosméticos auxiliam a elaboração desta

etapa)

Cosméticos que auxiliam essa etapa são: lápis e/ou sombra para sobrancelha, corretivo;

Instrumentos utilizados são: pincel/escova para sobrancelha, e pincéis para sobrancelha –

pincel chanfrado, pincel de precisão -; 

8.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

As marcas dos cosméticos são: MaxLove – Paleta de Corretivo; Ruby Rose – Corretivo; e

dos instrumentos: Macrilan – Pincel Escova; Pincel Chanfrado W-104; Pincel de Precisão;

Luisance – Pincel de Precisão.

8.1.4 ELABORAÇÃO – (descrição textual, informando como efetua-se essa etapa, indicar

a sequência da produção)

Para  a  correção  das  sobrancelhas,  inicia-se  penteando  os  fios,  com  a  escova  para

sobrancelha, seguindo a direção do fios e direcionando-os para cima. Em seguida, com o

auxílio de um pincel de precisão, a aplicação da sombra, na tonalidade marrom mais frio,

obedecendo a direção dos fios das sobrancelhas, com traços suaves e com pouco produto,

repetindo essa ação até que os fios estejam preenchidos. Logo após, com auxílio do pincel de

sombra,  aplica-se aos poucos e próximos dos fios, o corretivo,  na parte inferior e depois
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superior  das  sobrancelhas.  Com  um  outro  pincel,  espalhe  o  corretivo,  para  suavizar  e

proporcionar aspecto natural. Finalizando com uma sombra na tonalidade clara, como rosa

ou iluminador, na parte inferior da sobrancelha, isso promove um destaque da região. 

8.1.5 Registro Fotográfico
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8.2 Identificação da Etapa 2.

Olhos

8.2.1 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

Área  que  corresponde  ao  primeiro  2/3  terço  do  rosto,  medindo  da  região  abaixo  da

sobrancelha (2 cm abaixo da raiz  da sobrancelha)  até  a  maça do rosto (parte  acima das

bochechas).

8.2.2 Cosméticos e Instrumentos – (informe quais materiais auxiliam a elaboração desta

etapa).

Cosméticos que auxiliam a elaboração desta etapa: Sombras para Olhos, Delineador - gel ou

líquido – e/ou Caneta Delineadora, Máscara de Cílios, Lápis de Olhos;

Instrumentos utilizados são: Pincéis de Sombra, Curvex; Cílios Postiços; Pincel de esfumar;

Pincel de precisão.

 

8.2.3 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

As  marcas  dos  cosméticos  são:  Mary  Kay  –  Sombra  Uno  TEA  ROSE;  MaxLove  –

Iluminador 02 Médio, Cola de Cílios Postiços; Miamake- Delineador Líquido; Playboy –

Máscara Cílios; e os instrumentos: Macrilan – Pincel de Sombra; Pincel para Esfumar W905;
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8.2.4  Elaboração  –  (Descrição,  por  exemplo,  a  correção  da  sobrancelha,  o  produto

utilizado, a realização do preenchimento levemente, seguindo a direção dos fios)

A produção dos olhos, geralmente inicia-se com a aplicação de uma sombra, tons quentes,

com  uma  pequena  quantidade  de  sombra  e  com  o  pincel  de  esfumar,  aplique  sobre  o

côncavo, inicie movimentos de vai e volta nessa área dos olhos até que o produto tenha sido

depositado, em seguida, aplique sombra mais clara depositado levemente na pálpebra móvel

até canto intermo dos olhos; repita a ação de esfumar. Logo após, com auxílio do delineador,

realize um risco nas extremidades do olho em direção a ponta das sobrancelhas, após faça

reforce a linha tracejada e preencha a parte próxima a raiz dos cílios superiores. Aplicação da

máscara de cílios,  imitando a direção dos cílios,  em seguida aplique os cílios postiços  e

espere que esteja completamente seco e fixado aos seus cílios. 

8.2.5 Registro Fotográfico
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9.1 CATEGORIA FACIAL: (ZONA T; BOCHECHAS E PESCOÇO)

9.1.1. Etapas -  (informar quantas etapas nesta categoria)
1

9.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa)

Face Íntegra – incluindo a Zona T; Bochechas e o Pescoço

9.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

Área que corresponde a totalidade do rosto, abrangendo áreas como testa, nariz, bochechas,

queixo, e o pescoço.

9.1.4 Cosméticos e Instrumentos –  (descrição dos cosméticos  e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

Cosméticos que auxiliam essa etapa são: Corretivos; Bases Cremosas, Pó Compacto e/ou Pó

Translúcido, Iluminador, Blush, Primer. 

Instrumentos utilizados são: Pincel para pó; Pincel para Contorno; Beauty Blender (Esponjas

de Maquiagem); Pincel Kabuc Reto ou Cone; Pincel Língua de Gato;  

9.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

As marcas dos cosméticos são:  Ruby Rose – Corretivo, Primer Studio Perfect;  Tracta –

Base Matte 04C;  MaxLove- Pó Compacto 04, Pó Compacto Matte 32; Pó Iluminador &

Bronzeador 02 Médio; ZOEVA Palette – Paleta de Blush;
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Os instrumentos: Macrilan – Esponja de Maquiagem, Pincel Kabuc Reto W115, Pincel para

Contorno B125; Pincel para Iluminador; 

9.1.6 Elaboração  –  (descrição textual,  informando como efetua-se essa etapa, indicar a

sequência da produção)

A elaboração dessa etapa, inicia-se pela aplicação do primer, com uma pequena quantidade

do produto,  nas áreas referentes à Zona T e bochechas.  Em seguida aplique o corretivo,

alguns corretivos já contém em sua embalagem cerdas de aplicação, caso não, utilize um

pincel Kabuc Cone ou pincel língua de gato; depositando o produto nas regiões que desejam

minimizar a aparência de espinhas, olheiras e nas regiões do rosto que visam dar destaque,

imediatamente espalhe o produto com auxílio da esponja de maquiagem ou do próprio pincel

com movimentos de leves batidas e vai e volta até que todo o produto tenha sido espalhado

pela  região  aplicada.  A seguinte  sequência,  consiste  na  aplicação  da  Base,  deposite  um

pouco do produto no pincel Kabuc Reto ou diretamente na face, e aplique espalhando com

movimentos de suaves batidas em direção de dentro para fora, da região do nariz orelhas, por

todo rosto, com o resíduo que sobrou no pincel aplique sobre a região do pescoço. Logo

depois, a aplicação do pó compacto com movimentos circulares sobre toda região facial –

zona T,  pescoço e  bochechas,  utilize  o pincel  para  pó.  Para obter  o  efeito  de contorno,

aplique o pó compacto na tonalidade “acima” do seu tom de pele, inicialmente realize o

movimento de sugar o ar das bochechas e depois marcando as regiões abaixo das maças do

rosto, testa e nariz, com o pincel de contorno depositando e realizando traços suaves nas

respectivas regiões, posteriormente esfume as regiões com o mesmo pincel de contorno até

que o produto não esteja carregado sobre a face. 

O efeito de iluminação consiste na aplicação do iluminador nas regiões que corresponde a

acima das maças do rosto e no nariz, a tonalidade do iluminador adequa-se ao tom da pele, o

instrumento que auxilia essa ação é o pincel para contorno e/ou kabuc cone.

A finalização dessa etapa se caracteriza pela aplicação do blush, para a aplicação do produto

der  um leve sorriso sem abrir  os lábios e  aplique o produto na região mais  saliente  das

bochechas, depositando inicialmente com suaves batidas nessa região indicada e deslocando

o pincel para as proximidades das orelhas.

9.1.7  Registro  Fotográfico  -  (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)
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10.1 CATEGORIA LABIAL (LÁBIOS)

10.1.1 Etapas  -  (informar quantas etapas nesta categoria)
1

10.1.2 Identificação da Etapa 1. (informar o nome que corresponde essa etapa)

Lábios

10.1.3 Área correspondente: (informar área que correspondente do processo)

Área que corresponde ao primeiro 3/3 terço do rosto, medindo da região a baixo do nariz

até a parte superior do queixo. 

10.1.4 Cosméticos e Instrumentos  –  (descrição dos cosméticos e instrumentos utilizados

para elaboração dessa etapa.)

Cosméticos que geralmente são utilizados nessa etapa são batom, gloss, lápis delineador para

lábios; 

Instrumentos que auxiliam a elaboração desta categoria são: pincel para lábios. 

10.1.5 Marcas dos Cosméticos e Instrumentos – (informar as marcas dos cosméticos e dos

instrumentos que foram utilizados na elaboração dessa etapa)

As marcas dos cosméticos são: Luisance – Gloss Matte 01; Ruby Rose – Batom Líquido

Matte 251; e dos instrumentos: Macrilan – Pincel para Lábios.

10.1.6 Elaboração –  (descrição textual, informando como efetua-se essa etapa, indicar a

sequência da produção)

A produção desta etapa consistem em, inicialmente com a utilização de lápis de contorno

para os lábios ou o pincel para lábios, como exibido nas imagens, contornando a extremidade

labial, isto é, aplicando o batom na linha de delimitação dos lábios, parte superior e inferior,

após do delineamento de ambas as partes, faça o preenchimento dos lábios com o batom com

movimentos de ida e volta, na posição horizontal. No caso dos gloss, não há necessidades de

delinear  os  lábios,  faça  a  aplicação  dos  produtos,  seguindo  a  direção  de  movimento

horizontal. 

10.1.7  Registro  Fotográfico (imagens  correspondente  as  etapas  de  produção  –  para

compreensão do processo, disponibilize imagens integrantes)
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Fonte: Elaboração da autora
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  Maquiagem  e  a  Museologia  se  apresentaram  e  invadiram  a  vida  da  autora  há

exatamente cinco anos, de forma simultâneas e desconexa, a princípio, e aos poucos ambas

desempenham  papéis  únicos  e  imprescindíveis,  na  formação  enquanto  produtora  de

conhecimento e ser social. Em relação a maquiagem, havia muito mais do que sombras, pós,

efeitos,  cores,  embora  estes  sejam  características  presentes  em  algumas  manifestações  e

inovações históricas, arquitetônicas, em diferentes épocas.

A Museologia  revelou,  o  fascínio,  o  deslumbre,  o  não  conhecido,  o  manifesto  e  o

convite para questões de patrimônio, narrativas, histórias, inovações, dinâmicas, sociedades,

grupos,  estes  produtores  e  consumidores  da  imaterialidade  na  materialidade  e  vice-versa,

performances  da  vida.  Museologia,  senhora das  observações,  do  homem  com  o  real  e

realidade  e,  da  realidade  com  o  homem,  apresentando-se  pragmática  na  disposição  das

ferramentas e discussões, autora e receptora de debates, temas, discussões teóricas sem livrar-

se do vislumbre do saber fazer.

A  maquiagem,  exprimiu  o  encantamento,  a  paixão,  a  atratividade  e  a  influência

individual e coletiva, não apenas pela percepção estética, da beleza, mas por atuar como a

soberana das  caracterizações,  encaminhando  as  reflexões  e  abordagens  sobre  códigos

culturais  e  efemeridades,  linguagens  não  verbais,  daqueles  mesmos  grupos,  sociedades  –

espectador/produtor – atuantes na Museologia. 

O caminho trilhado foi delimitar questões e conceitos da Museologia que versem sobre

objeto museal, musealização e documentação museológica, tendo em vista a preservação e

manutenção de informações sobre o objeto de estudo deste trabalho, a maquiagem. 

A intenção deste trabalho, a partir, da apresentação de uma proposta de musealização

dos processos de maquiagem, apoiada em discussões teórica e de práticas museológicas, tem

por intuito  a  demonstração  de que  a  relevância  e  o  interesse  em preservar  não  apenas  o

passado,  mas  o presente,  porque sem demora  este  se  tornará passado de outras  gerações.

Portanto, se a maquiagem que era processada e elaborada diferentemente no Egito Antigo ou

na Grécia e, com outros utensílios e ferramentas, não pode ser registrada exatamente como

ocorreu, visto que, esse processo não foi presenciado, portanto, são representações daquilo

que  já  aconteceu,  por  outro  lado,  os  processos  aplicados  atualmente,  podem  passar  por

processo de musealização para posterior difusão. 
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A transformação – metamorfosear – de um objeto ordinário, habitual em um objeto ou

fato museológico, ainda que configurando-se em um processo, é uma tarefe árdua e requer

pesquisas e análises teórico-metodológico,  assim sendo, justamente o que essa pesquisa se

propôs iniciar. 

Portanto,  é  essencial  comunicar  que  a  finalidade  e  a  intenção  desse  trabalho  é

possibilitar uma contribuição na expectativa de que outras investigações, nessa direção, sejam

realizadas.
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