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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo estudar e analisar como a 

maquiagem cênica pode colaborar para a narrativa geral do filme Mad Max - Estrada 

da Fúria através de uma narrativa visual individual de cada personagem. 

Considerando a necessidade de mais bibliografia brasileira acadêmica na área de 

maquiagem -  após extensa pesquisa sobre as origens da maquiagem de beleza e 

da maquiagem cênica - fez-se um histórico sobre cada tipo de maquiagem contando 

suas transformações desde seu início até os dias atuais. Através desse estudo foi 

possível fazer um estudo mais aprofundado da maquiagem em Mad Max - Estrada 

da Fúria e suas origens, e utilizando-se da pesquisa prévia feita para a criação do 

conceito da maquiagem do filme, concluiu-se por fim que a maquiagem em Estrada 

da Fúria é um dos elementos visuais mais poderosos presentes no filme para 

caracterizar os personagens e suas histórias pregressas, contribuindo para a 

narrativa geral do filme de forma decisiva. 
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ABSTRACT 

 

The present research had the objective of studying and analyzing how the 

scenic makeup could colaborate to the general narrative in the movie Mad Max - Fury 

Road through an individual visual narrative of each character. Considering the need 

of more brazilian academic bibliography in the makeup area - after an extensive 

research on the origins of beauty and scenic makeup - a background was made on 

each kind of makeup telling its transformations sice its beginnings until nowadays. 

Through this study it was possible to make a deeper study on the makeup of Mad 

Max - Fury Road and its origins, and utilizing the previous research made for the 

creation of the movie’s makeup concept, was able to conclude that the makeup on 

Fury Road is one of the most powerful visual elements of the movie to typify the 

characters and their previous stories, also contributing to the general narrative of the 

movie in a definitive manner.   

 

 

Key words: Makeup. Cinema. Narrative. Characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora a maquiagem tenha crescido muito desde sua primeira aparição há 

mais de cinco mil anos atrás, ela continua sendo usada basicamente com as 

mesmas finalidades de antigamente: embelezamento, proteção e - embora de forma 

diferente de antigamente - até como demonstração de status e classe social, isso 

quando falamos da maquiagem de beleza.  

Quando falamos sobre a maquiagem teatral e de caracterização o estudo e 

objetivos dela tomam um rumo completamente diferente. A maquiagem teatral serve 

um propósito muito claro que é caracterizar os personagens de determinada história, 

dando ao ator elementos visuais - além do figurino - nos quais se basear para o seu 

personagem, ajudando-o também a melhor entrar naquele personagem. A 

maquiagem de caracterização, no entanto, tendo o poder de fazer tudo o que a 

maquiagem teatral faz também vai além, tratando de mostrar também 

transformações do personagem, possíveis ferimentos que o personagem venha a 

sofrer, envelhecimentos, gravidezes, seres de outro mundo, de forma muito mais 

real, e menos alegórica, do a maquiagem cênica pode ser às vezes. 

O estudo da maquiagem de caracterização - principalmente no cinema - no 

Brasil é um campo escarço e quase inexistente. As poucas bibliografias acadêmicas 

que podem ser encontradas são limitadas e acabam referenciando os mesmos 

autores e, frequentemente, utilizando autores estrangeiros: principalmente 

americanos e franceses.  

Conforme o campo da maquiagem de caracterização cresce no Brasil com a 

recente - se compararmos com outros cinemas mundiais - diversificação das 

temáticas dos filmes, a importância de estudos brasileiros sobre o assunto cresce e 

se faz cada vez mais necessária. É preciso que não só se estude o roteiro ou a 

fotografia, mas todos os elementos responsáveis pela narrativa de um filme. 

Cada vez mais a maquiagem - assim com o figurino, já que se completam - é 

utilizada como forma de narrativa visual nos filmes. Cada cor, cada sombra, cada 

elemento colocado numa maquiagem de um filme é extensamente pesquisado, 

pensado e elaborado para complementar a narrativa de cada personagem. Assim, 

essa pesquisa procura pensar e discutir a pesquisa e a aplicação da maquiagem 

feita no filme “Mad Max - Estrada da Fúria” e de que forma contribuiu para a 

caracterização dos personagens e da narrativa geral do filme. 
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O caráter pós-apocalíptico do filme e o fato de ser um filme com muita ação 

e poucas falas, fazem de “Mad Max - Estrada da Fúria” o objeto perfeito para se 

estudar a influência que a maquiagem possui na construção da narrativa do filme, já 

que possui uma gama variada de personagens de diferentes tribos, vivências e 

histórias que não são necessariamente explicadas pela narrativa falada do filme. 

Utilizando, principalmente, como guias históricos sobre maquiagem, as 

pesquisas de Anna Carboncini em seu livro “Perfume e Maquilagem em uma 

exposição” e os trabalhos de conclusão de curso de Giulia Bávia Lops (2009) e 

Daniela Swidrak (2014), esse trabalho se propõe num primeiro momento a fazer uma 

extensa pesquisa sobre as origens da maquiagem, seus usos e os caminhos que 

tomou até alcançar o patamar em que se encontra hoje em dia, passando por Egito, 

Estado Unidos e até Japão, chegando finalmente nos dias atuais. 

Num segundo momento são estudadas as maquiagens cênica - de teatro e 

cinema - e a maquiagem de caracterização, dando um pequeno panorama de suas 

histórias e de como foram mutuamente influenciadas, modificando-se. 

E por fim é feito o estudo de caso do filme - utilizando-se principalmente de 

artigos e entrevistas em jornais e revistas de renome, além de vídeos com 

entrevistas feitas à equipe do filme - apresentando a pesquisa feita pela equipe de 

maquiagem e relacionando-a com os elementos do filme, levantando hipóteses 

sobre o significado de determinados elementos da maquiagem e apresentando uma 

pesquisa mais detalhada sobre a maquiagem de cada personagem principal da 

história, relacionando-a com elementos da história da maquiagem mundial. 
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2.     UMA BREVE HISTÓRIA DA MAQUIAGEM 

 

A utilização de substâncias com finalidade cosmética pode ser reconhecida 

desde os homens primitivos, que já utilizavam essências na pele, passando pelas 

civilizações pré-colombianas das Américas e chegando até os aborígenes do 

continente africano. Essas civilizações utilizavam cosméticos muitas vezes não 

reconhecidos como tal hoje em dia. Esses cosméticos utilizados há séculos tinham 

como objetivo a manutenção da boa saúde e muitas vezes eram empregados de 

forma ritualística. Ao longo de todos esses anos o uso dos cosméticos, dependendo 

da civilização que os usava, poderia ser indicativo de classe social, convenções de 

beleza, status e posições sociais e também como forma de se proteger das 

intempéries do ambiente. 

O uso da maquiagem com fim estético tem seu indício mais antigo encontrado 

por arqueólogos datando de aproximadamente 3000 anos antes de Cristo, no antigo 

Egito1. Nessa época os artigos de maquiagem mais comuns eram o Kohl, um 

pigmento preto feito de galena e/ou malaquita, carvão e fuligem usado 

principalmente para escurecer os olhos, cílios e sobrancelhas e uma pasta verde, 

obtida através do minério malaquita. Além desses pigmentos feitos para os olhos 

nessa época também eram utilizados rouge2 para as bochechas e lábios - feito a 

partir do óxido de ferro hidratado que passava por um processo de secagem e 

queima após sua retirada do solo para o uso e que ficava com uma cor “ocre 

vermelho” - e também algumas pastas de cores variadas como batons para os 

lábios. 

A maquiagem no antigo Egito era usada por todas as classes sociais, desde 

os camponeses até o Faraó, a diferença estava na quantidade e qualidade dos 

cosméticos usados por cada classe. Além da finalidade de embelezar-se, a 

maquiagem dessa época também tinha o objetivo de proteger as pessoas do sol e 

calor da região (LOPS, 2009, p.19). 

 

                                                
1 O uso de maquiagem e pinturas corporais com outras finalidades no entanto pode ser traçado até 

muito antes, aproximadamente 5000 a.C., quando os primeiros homens modernos, cro-magnon, 
pintavam seus corpos de forma ritualística e como forma de embelezamento e também se utilizavam 
de escarificações e tatuagens. (LOPS, 2009, pp. 15 e 16) 
2 Rouge é outro nome dado ao blush. A palavra rouge vem do francês e significa “vermelho” e blush 
vem do inglês e significa “enrubescer” ou “rubor”. 
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Figura 1: Busto da Rainha Nefertiti com boca “ocre vermelho” e kohl. 

Aproximadamente 1320 AC. 
  

Outro item comumente utilizado nessa época no Egito eram as perucas. 

Normalmente feitas com cabelos naturais, fibras vegetais e lã, as perucas também 

eram utilizadas por homens e mulheres, porém apenas os que tinham mais recursos. 

Os cabelos longos ajudavam contra os raios de sol e mantinham a cabeça quente 

nas noites geladas, no entanto ajudavam a aumentar as infestações de piolhos, por 

isso a solução foi cortar os cabelos bem curtos (ou até em alguns casos, raspar a 

cabeça) e utilizar as perucas. Essas perucas eram adornadas com muitas joias e 

diferentes trançados desde os mais simples até os mais elaborados com estilos 

mudando de acordo com a época, gênero, idade e classe social. 

Nessa mesma época - por volta de 3000 a.C. - na China e no Japão, a 

maquiagem também era usada para distinguir entre as diferentes classes sociais, 

com uso de cera de abelha, goma arábica, gelatina e claras de ovos como meio de 

se conseguir unhas pintadas, também a pintura facial era bastante utilizada, 

principalmente em festas e rituais. No Japão era muito comum o uso de hennas para 

pintar os cabelos e faces, pintavam também seus dentes de dourado ou preto, e os 

lábios com um batom feito com pétalas de flores amassadas e o mais comum - que 

continuou sendo usado ainda por muitos anos, com uma versão bastante atual - 

eram os rostos esbranquiçados com pó de arroz. 

Essas maquiagens usadas no Egito e China também se espalharam para 

outros pontos comerciais da época como os países árabes, Roma, Grécia, etc: 
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Através do comércio egípcio com outros povos na Europa, a maquiagem 

também foi levada e chegou a povos como o grego e o romano ainda na 

Antiguidade Clássica. [...]. Seguindo o exemplo de beleza de Cleópatra, 

Popéia Sabina – segunda esposa do imperador romano Nero – lançou a 

moda do cuidado em manter a pele branca, usando para isso a pasta de 

leite de jumenta e miolo de pão durante a noite, e de dia pintavam as veias 

sobre a pele com tinturas azuis que as deixavam com aspecto translúcido. 

(SWIDRACK, 2014, p.15) 

  

Em torno de 840AC, cosméticos são mencionados no antigo testamento em 2 

Reis 9:30: “Depois Jeú veio à Jizreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos 

olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela.”. Nessa mesma época os Gregos 

esbranquiçavam sua pele utilizando pó de giz e pó de chumbo e faziam batons 

utilizando argila ocre pintada com ferro vermelho. 

Ao longo os anos, entre o século IX a.C. e a idade média - aproximadamente 

entre os séculos VII e XV d.C. - não houve muitas mudanças quanto ao uso de 

cosméticos, continuava-se usando misturas de elementos naturais para conseguir 

diferentes cores de cosméticos e o Kohl continuava sendo utilizado largamente. 

Alguns momentos são interessantes de ressaltar:  na Índia, por volta de 400-300 

a.C. a henna começou a ser usada para fazer intrincados desenhos na pele - que 

fazem parte da cultura do país até os dias atuais - assim como no norte da África, e 

um pouco mais a frente, por volta de 100AD, em Roma, as pessoas começaram a 

usar uma mistura de sangue e banha de ovelha para pintar as unhas, enquanto 

alguns homens passaram a pintar seus cabelos de loiro. 

Também importante ressaltar que na Roma dos primeiros séculos antes de 

Cristo também a maquiagem era muito utilizada no teatro, onde os atores utilizavam 

a maquiagem - feita de produtos naturais como argilas, plantas, sucos, banha, 

minerais, etc - para acentuar as expressões faciais nas peças. É nesse ponto em 

que a maquiagem começa a tomar o rumo daquilo que estamos acostumados hoje 

em dia: com o propósito de embelezamento e muitas vezes de modificar/melhorar o 

rosto. 

Depois da queda do Império Romano, já na Idade Média, e com a ascensão 

do pensamento cristão religioso, a maquiagem passou a ser vista com maus olhos 

pela igreja, e foi praticamente abandonada durante a época: 

  

[...] durante toda a Idade Média, o pensamento religioso falou mais alto que a 

vaidade. As mulheres que fossem flagradas usando maquiagem eram punidas, 

podendo assim levar chicotadas durante semanas. A igreja aliava as pessoas 
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que usavam maquiagem ao demônio. A mulher admirada nos tempos 

medievais era a mulher frágil, delicada, pálida. (LOPS, 2009, p. 22) 

  

Durante esse período as mulheres recorriam muitas vezes a tratamentos que 

chegavam a ser perigosos, como por exemplo utilizar sanguessugas para sugar o 

sangue da face com o intuito de ficarem mais brancas e pálidas, ou usar tintas 

brancas que continham chumbo e muitas vezes arsênico - que envenenou e matou 

muitas pessoas. Entre os métodos menos perigosos estavam a mistura de farinha, 

mel e óleo, feitos em pasta que ajudava a clarear a pele - que lembra bastante a 

pasta de miolo de pão e leite de cabra utilizada no antigo Egito. Aqueles que faziam 

parte de uma classe mais alta, e por isso tinham acesso a esse tipo de mercadoria, 

podiam também utilizar pérolas moídas com amido para fazer um pó branco que era 

passado sobre o rosto. 

  

 
Figura 2: “Portrait of a young woman” - Petrus Christus 

1470 - óleo sobre madeira - 29 x 22,5 cm - Gemäldegalerie, Berlin 
  

No período Renascentista a maquiagem ganhou um pouco mais de espaço. 

Era imperioso nessa época ter boas maneiras e estar sempre bem arrumado, assim, 

as roupas e maquiagens ganharam outros aspectos. O rosto branco, assim como na 

era medieval continuava sendo um dos traços mais requisitados tanto por mulheres 

quanto por homens, os mais ricos, que não tinham que fazer trabalhos ao sol 

conseguiam manter a pele alva com mais facilidade, contrariamente à população 

trabalhadora que fazia o máximo - com o mínimo que tinham - para tentar alcançar a 

pele branca da aristocracia. 

Na Inglaterra da Rainha Elizabeth I, pintar os cabelos de vermelho e utilizar 

clara de ovos no rosto para deixar o rosto com um brilho natural também estavam 
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entre as tendências da maquiagem, tudo influenciado pela rainha em si que 

esbanjava no uso de pós e pastas branqueadoras para o rosto, com os lábios 

sempre muito vermelhos e os cabelos pintados de ruivo. Também usava suas 

sobrancelhas ruivas arqueadas ou, mais frequentemente, raspadas. 

  

 
Figura 3: “The ‘Hardwick Hall’ portrait of Elizabeth I of England” - Nicholas Hilliard 

1599 - Hardwick Hall 
Recorte feito para melhor apresentação das características desejadas 

  

Nos séculos XV e XVI, a popularidade da maquiagem aumentou muito, 

deixando de ser uma coisa mal vista para ser o objeto de desejo de todos os 

cidadãos. Uma pessoa que ajudou para que essa popularidade fosse alcançada foi 

Catarina De Médici (1519 - 1589). Após se tornar Rainha Consorte da França em 

1547, ao casar-se com o Rei Henrique II da França, Catarina popularizou o uso da 

maquiagem no país. Utilizando-se de produtos trazidos de sua terra natal, a Itália, 

Catarina incentivava a vaidade e criava novas tendências de moda, como as 

“moscas de beleza” (do francês “mouches de beauté”), pequenos pedaços redondos 

de tecido preto que eram colados no rosto. Em pouco tempo, tanto Itália como 

França se tornaram os maiores produtores de maquiagem da Europa. 

O período Renascentista europeu foi tão prolífico para a maquiagem, que nele 

surgiu o primeiro livro de maquiagem de toda a história, escrito por Catarina Sforza: 

  

No período renascentista surge o primeiro livro moderno sobre maquiagem, 

criado por Catarina Sforza, governante respeitada e uma das mulheres mais 

lindas do século XVI. Neste, ensina diversas receitas como cremes para corrigir 

imperfeições, ter a pele clara e limpa, entre outros. Ela também foi responsável 

pela criação do primeiro tônico facial, o célebre “água celeste”, obtido a partir 

da destilação de mais de trinta ervas. (SWIDRAK, 2014, p.18)  
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O conceito das “mouches de beauté”, que inicialmente serviam apenas para 

esconder imperfeições, cresceu muito nesse período e em pouco tempo não se 

limitava apenas a pequenos círculos pretos, mas tomava todo tipo de forma, desde 

formas mais simples como estrelas ou meias-luas, até elementos mais elaborados 

como pombas, carruagens e cupidos3. Além disso, com o tempo, o lugar onde essas 

“moscas” eram colocadas também criava interpretações sobre a pessoa que as 

usava4, dando para a maquiagem um sentido maior que apenas o embelezamento, 

era agora uma forma de expressão. 

No século XVIII, houve o que se poderia chamar de revolução no mundo da 

maquiagem. Embora existissem esforços vindos da igreja contrários a idealização da 

beleza e da vaidade, o Rei Luís XIV teve como um de seus objetivos transformar a 

França no foco do poder e do glamour. O Rei-Sol, como era conhecido, lançou a 

moda do uso de perucas - costume que se prolongou por mais de 150 anos pelas 

cortes europeias e do novo mundo - o que influenciou toda uma mudança de 

comportamento nos homens, principalmente os da corte: “Os homens tornaram-se 

mais delicados e afeminados, entre muitos dos temas conversados entre os nobres, 

estava a preocupação com os penteados, as roupas, as barbas e os cuidados com o 

corpo” (LOPS, 2009, p.24). O Rei Luís XIV influenciou as gerações futuras e fez 

crescer o mercado da maquiagem. 

Outro ícone da maquiagem da época era Maria Antonieta (1755 - 1793)5 que 

possuía seus próprios maquiador, peruqueiro e perfumista. Além disso possuía uma 

coleção de maquiagem imensa com diversas cores de sombras, rouges e bases - 

quando a maioria das pessoas possuía apenas uma única cor. Maria Antonieta fazia 

questão de usar suas maquiagens todos os dias, e pintava todo o rosto com base, 

rouge, sombras, e se cercava de damas que primassem pela elegância. 

  

                                                
3 http://www2.anhembi.br/html/ead01/historia_moda/aula04/p02.htm  
4 Como por exemplo, ao lado da boca, significava que a moça era beijoqueira, sobre o peito, 
generosa, próximo ao olho, se nomeava uma assassina ou apaixonada, na bochecha, galante, etc. 
Mais locais podem ser encontrados em: http://www.festesdethalie.org/BAROC/mouches.html  
5 Maria Antonieta (Marie-Antoinette/1755 - 1793) casou-se com o o delfim Luís Augusto em 1970 
(com apenas 14 anos) que posteriormente, em 1974 se tornaria, Luís XVI, Rei da França, 
transformando assim Maria Antonieta em Rainha da França. O reinado dos dois durou até 1793 
quando os dois foram decapitados pelos insurgentes da Revolução Francesa. 

http://www2.anhembi.br/html/ead01/historia_moda/aula04/p02.htm
http://www.festesdethalie.org/BAROC/mouches.html


19 
 

 
Figura 4: “Marie-Antoinette with the rose” - Élisabeth Vigée-Lebrun. 

1783 – Óleo em tela – 87 x 130 cm – Museu de Versailles. 
Recorte feito para a melhor visualização das características desejadas. 

  

Maria Antonieta era a grande ditadora de moda de sua época, e influenciava 

não apenas seu círculo na corte, mas também pessoas por toda parte: 

  

Nunca antes uma rainha da França havia se mostrado glamourosa. 

Costumavam ser discretas. Antonieta ousou se impor na corte através do 

visual, e durante um bom tempo foi bastante admirada e imitada, como uma 

celebridade atual ou como Lady Diana no Reino Unido. Tornou-se a referência 

máxima em moda: era ela quem ditava as tendências em vestidos, penteados e 

maquiagem. [...] Atingiu tal destaque, que era copiada em tudo o que usava. 

Era copiada tanto por nobres quanto por burgueses, desta maneira, chapéus, 

penteados e vestidos usados por ela eram ponto de referência para as 

mulheres pertencentes às classes mais abastadas não só da França, mas de 

toda a Europa e mesmo América. (SANT’ANNA & EXPRESSÃO, 2011, p.11) 

  

Na verdade, até então toda a moda de maquiagem havia sido ditada pela 

realeza. Desde a época do antigo Egito as tendências de materiais e formas de 

utilização vinham das posições mais altas da realeza e seguiam até as classes mais 

baixas, que tentavam imitar a forma de se arrumar das cortes. Maria Antonieta foi a 

última rainha da França, o lugar de onde ditava a moda da época, e morreu 

guilhotinada por pressão popular. Essa pressão popular não foi apenas por conta da 

população acreditar que enquanto eles passavam fome, frio e morriam na sarjeta 

Maria Antonieta gastava o dinheiro todo da França em vestidos, maquiagens e 

perucas, mas esse foi um ponto de reclamação durante todo o seu reinado e por fim, 

foi um dos argumentos que a levou à guilhotina. 

Com a morte dos últimos reis da França, o fim da Revolução Francesa e a 

ascensão de Napoleão ao poder, a extravagância das maquiagens não é mais bem 
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vista socialmente e há um retrocesso em torno do pensamento sobre a maquiagem, 

relegando-a novamente a um segundo plano. No final do século XVIII, o Parlamento 

Inglês, pós Revolução Industrial, recebe a proposta de uma lei que impunha sobre 

as mulheres que usavam maquiagem as mesmas penalidades impostas as mulheres 

que eram consideradas bruxas. Além disso, a lei também desobrigava os maridos do 

casamento caso ficasse constatado que haviam casado com uma “máscara falsa”, 

ou seja, uma mulher que usasse maquiagem. 

Com o período Vitoriano na Inglaterra e a instalação do romantismo voltou 

novamente a ideia de que mulheres que usavam maquiagem eram prostitutas ou 

atrizes - que também eram consideradas prostitutas por muitos - e com isso as 

mulheres começaram a buscar um rosto mais natural, sem maquiagem e, 

novamente, mais alvo e angelical, pois as pessoas que trabalhavam no campo 

tinham o rosto mais moreno devido à exposição ao sol. Assim, novamente, a cor da 

pele passa a ser um diferenciador socioeconômico. Os que tinham pele mais clara 

eram entendidos como parte da burguesia, enquanto os que tinham a pele mais 

escura eram entendidos como parte do proletariado. Nessa época, ao invés da 

maquiagem, as mulheres preferiam apenas beliscar as bochechas e morder os 

lábios para dar um tom rosado natural, enquanto que nos teatros e bordeis as 

mulheres usavam todo tipo de maquiagens com olhos marcados e sobrancelhas 

delineadas, além de todo tipo de batons e blushes. 

 

 
Figura 5: Billie Piper que interpreta a prostituta vitoriana Brona Croft na série “Penny Dreadful”. 

“Penny Dreadful” - John Logan (2014 - )  - Cor, 60 min - Showtime 
Foto de divulgação da primeira temporada. Recortada para melhor visualização. 
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2.1. O SÉCULO XX 

 

Ainda no final do século XIX surgem novos tipos de maquiagem: 

  

Nos Estados Unidos surge a primeira pintura em base oleosa destinada ao 

teatro e um pó facial com componentes que ainda são utilizados nos pós-

modernos.Em 1883, surge o precursor do que hoje conhecemos como o batom. 

Chamado de Serviteur, este era um bastão de massa composta por talco, óleo 

de amêndoas, essência de bergamota e limão, gordura de cervo e corante 

vermelho para colorir os lábios. A partir deste ponto a maquiagem ganha novos 

rumos. (SWIDRAK, 2014, p.21) 

  

Com novos produtos sendo criados e as mudanças de pensamentos da virada 

do século a maquiagem novamente ganha lugar na sociedade, e mais do que isso, 

ganha um lugar de destaque inclusive com a criação de salões de beleza. Umas das 

primeiras a se aventurar na criação de seus salões foram Elizabeth Arden - que em 

Nova York deu início ao seu império cosmético internacionalmente famoso - e 

Helena Rubistein que criou o Day of Beauty, um dia inteiro dedicado à beleza. Nessa 

época muitas mulheres ainda queriam ser femininas com peles pálidas, lisas, sem 

marcas, nem rugas ou rubor (LOPS, 2009). Também na mesma época Rubistein e 

Arden foram rivalizadas por um pequeno comerciante que também desenvolveria um 

império posteriormente, Charles Revlon, que começou sua loja vendendo apenas um 

único produto conhecido como verniz de unha. 

Não muito tempo depois explode a Primeira Guerra Mundial6, e muita coisa 

muda, tanto para homens, quanto para as mulheres. Os homens são chamados à 

guerra, e as mulheres são chamadas à substituírem os homens nas fábricas e 

preencher o lugar do homem nas famílias, assim, tudo segue essa tendência. A 

moda passa a empregar roupas mais confortáveis e versáteis para as mulheres, com 

o surgimento de grandes nomes como o de Coco Chanel e Christian Dior, e a 

maquiagem deixa de ter tanta importância já que nas fábricas - onde as mulheres 

agora passavam a maior parte de seu tempo - ela não era necessária. 

No pós-guerra, as mulheres, que haviam ganhado certa autonomia, agora 

davam início a um grande movimento de libertação da mulher. Elas pediam a criação 

                                                
6 A 1ª Guerra Mundial durou de 1914 à 1918 e envolveu vários países ao redor do mundo, que 
lutavam em dois frontes principais: os Aliados (ou Tríplice Entente), encabeçados por Reino Unido, 
França e Império Russo e os Impérios Centrais (ou Tríplice Aliança), encabeçados pelo Império 
Alemão, Aústria-Hungria e Itália. 



22 
 

de um estatuto da igualdade que aproximasse os seus direitos dos direitos dos 

homens que além de outras coisas lhes assegurassem o direito de votar, de exercer 

funções políticas e o acesso a esses cargos políticos, igualdade no trabalho, etc. 

(LOPS, 2009, p. 28) Essa luta levou a uma autoafirmação das mulheres, que 

passaram também a utilizar maquiagens mais marcadas, com olhos delineados, e 

sombras coloridas, além de batons bastante pigmentados que eram usados em 

formato de coração, deixando as laterais da boca sem batom. 

  

 
Figura 6: Capa da revista Vogue de 15 de Maio de 1927 

Fonte: http://www.vogue.co.uk/magazine/archive/issue/1927/May 
 

Durante a guerra houve um grande desenvolvimento da química e em pouco 

tempo esse desenvolvimento foi posto em uso a favor de melhores produtos 

cosméticos. Nessa década de 1920 surge o primeiro batom em bastão, como 

conhecemos hoje, o primeiro curvador de cílios e a primeira moda de pele 

bronzeada com pancake, lançada em 1925 por Chanel e Jean Patou. 

Surge então a cosmetologia, cuja primeira aparição com esse nome se deu 

por meio do Dr. Aurel Voine, no Congresso Internacional de Dermatologia de 

Budapeste, em 1935. “Segundo ele, cosmetologia é o conjunto das ciências do 

embelezamento e suas implicações dermatológicas, biológicas, químicas, 

farmacêuticas, médicas e médico-sociais.” (TREVISAN & MENDA, 2011). 

Bastante influenciados pelo cinema e pela guerra, as lojas de cosméticos 

começam a produzir e vender maquiagens mais carregadas. Batons vermelhos 

fortes e os olhos passam a ser o foco principal das maquiagens. Nessa época as 

mulheres tinham as sobrancelhas raspadas ou depiladas e redesenhadas com lápis 
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bem fino. A pele continuava sendo alva e as sombras agora passavam a ser 

bastante escuras para dar o foco que os olhos necessitavam. 

  

 
Figura 7: Greta Garbo como Grusinskaya em cena do filme “Grande Hotel” 

“Grande Hotel” - Edmund Goulding (1932) - PB, 112 min - MGM Studios 
  

Com o surgimento da Segunda Guerra Mundial7 os produtos de beleza 

começam a se tornar escassos, justamente pela escassez de matéria prima, e isso 

desinfla bastante a produção de cosméticos. Porém, na época, maquiagem era 

considerada um sinônimo de saúde o que fez com que as mulheres improvisassem 

com o que conseguissem em casa, então utilizavam graxa nos cílios, carvão como 

sombras e lápis de olhos e até pétalas de flores como blush (SWIDRACK, 2014, pp. 

29). 

Na década de 1950, depois a guerra, os valores conservadores voltaram a 

reinar e a maquiagem também volta com força, porém, muitas pessoas procuravam 

um look que parecesse mais natural, sem os olhos pesados e tristes da década 

anterior. A guerra havia acabado e com ela a tristeza na maquiagem. Muitas 

empresas já haviam se desenvolvido durante toda a década de 1940 e as mulheres 

tinham a sua disposição uma gama bastante vasta de cores de pancakes, batons e 

bases, além de diferentes marcas para escolher. 

Nessa década, as exageradas sobrancelhas desenhadas deixam de ser o 

desejo de toda mulher e as sobrancelhas naturais, bastante mais grossas do que as 

anteriores, porém bem cuidadas, passam a estampar o rosto das atrizes e modelos. 
                                                
7 A 2ª Guerra Mundial aconteceu de 1939 à 1945 e envolvia basicamente os mesmos países da 1ª 
Guerra Mundial mais outras potências que haviam crescido durante o período entre guerras como 
Estados Unidos e Japão, além é claro de todos os outros países altamente influenciados por essas 
potências, como os países latino-americanos e africanos. 
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A maquiagem passa a querer ter um ar de glamour e um ícone de beleza que surgiu 

na época foi Marilyn Monroe: 

  

 
Figura 8: Marilyn Monroe 

Fonte: Autor Desconhecido - Banco de Imagens 
  

A boca vermelha de Marilyn, muito reconhecida onde fosse, deixava os 

homens loucos e as mulheres querendo saber qual era seu segredo. Como ela 

conseguia uma boca tão volumosa? Acredita-se que o volume e brilhos dos lábios 

de Marilyn vinham da vaselina que ela passava por cima do batom, para deixar seus 

lábios mais carnudos. (FAUSC, 2000, p. 161) 

Foi na década de 1950 que a maquiagem finalmente chegou ao Brasil, sendo 

trazidas pelas grandes marcas de cosméticos da época: Max Factor, Helena 

Rubinstein e Elizabeth Arden. Em São Paulo, já quase no final da década, é aberta a 

primeira fábrica da Avon, trazendo seus produtos já famosos nos Estados Unidos 

para o país. O primeiro produto a ser comercializado pela Avon foi o batom Clear 

Red, demonstrando o estilo de maquiagem da época com batons vermelhos bem 

marcados. 

Os anos 1960 chegam com uma reviravolta para o mundo da maquiagem, o 

batom vermelho, que até então havia se mantido como tendência por mais de duas 

décadas é renegado e as bocas passam a ter tons claros e até mesmo brancos. Os 

olhos continuam ganhando destaque, agora com lápis e delineadores também claros 

e bastante rímel, principalmente nos cílios inferiores. Além disso, também entram em 

alta as sombras bastante pigmentadas e em cores vivas como laranja, verde, 

dourado, etc, acompanhando a tendência da moda. 

Os ícones de beleza dessa época eram Twiggy e Mary Quant - as primeiras a 

utilizar a moda dos lápis claros e cílios bem marcados - e a eterna Brigitte Bardot. 
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                      Figura 9: Twiggy                                                        Figura 10: Brigitte Bardot 

           Fonte: Autor desconhecido - Banco de Imagens       “Brigitte Bardot” - Douglas Kirkland - 1965 
 

Na década de 1970 temos uma confluência de diversos movimentos que 

influenciam na maquiagem: o hippie, o punk rock, o glam rock, etc. Em cada um 

desses movimentos havia um tipo diferente de maquiagem e além dos movimentos, 

pessoas e bandas como Kiss e David Bowie também influenciavam a geração. 

Olhos marcados, lábios marcados, muitas cores no rosto, maquiagem exagerada, 

desenhos, tudo era permitido. A psicodelia do hippie, a revolta do punk, os brilhos do 

glam rock, todos conviviam bem. No entanto, essa brincadeira com as cores e os 

marcados eram mais reservadas para as noites e festas. No dia-a-dia, as mulheres 

preferiam uma maquiagem mais natural com cores claras, bronzeado, sombras 

claras e translúcidas, um rosto mais rosado e blushes em tons mais naturais como a 

sexy symbol da década, a atriz Farrah Fawcet. 

  

 
Figura 11: Atriz Farrah Fawcett, sex simbol da década de 70 

1976 – Globe Photos/zumapress.com 
Recorte realizado para melhor visualização da característica desejada. 
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Nessa década também surgiu o body painting8 com a modelo Veruschka Vera 

Gräfin von Lehndorff-Steinort que pintava o todo o corpo como forma de camuflagem 

e fazia muito sucesso com as revistas. 

  

 
Figura 12: Veruschka utilizando o body painting para se camuflar 

Fotógrafo: Holger Trülzsch 
 

Os anos 1980 trazem uma rebeldia da maquiagem. As pessoas querem ser 

diferentes. Acabou o movimento hippie e com esse fim vem a era das discotecas. 

Todos querem brilhar e ter alguma coisa que chame a atenção, assim, a década traz 

desde cabelos pintados das mais variadas cores possíveis até brilhos, gliters, 

sofisticação e luxo para os looks. Havia exagero em tudo. Usava-se lápis nos olhos, 

sombras coloridas, blush nas maças do rosto, batons vermelhos e gloss nos lábios. 

Madona e Cindy Lauper ditam a moda dessa década. 

  

                                                
8 Aqui digo o surgimento do body painting como uma forma de arte, já que a prática de pintar o corpo 
já existia há milhares de anos entre homens das cavernas, tribos, aborígenes e qualquer outra 
sociedade antiga. 
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Figura 13: Madonna 

Fonte: Autor Desconhecido - Banco de Imagens 
  

Nas décadas seguintes e com a chegada do século XXI, não há mais uma 

tendência na maquiagem que se sustente por mais de seis meses. As mulheres vão 

procurar se individualizar e encontrar a tendência que mais as agradam. O conceito 

das tribos urbanas também influencia no que vai ser ou não usado pelos indivíduos. 

Diversos estilos são testados, usados, fazem sucesso e depois abandonados por 

outros. 

Mais do que nunca influenciados pelo cinema e televisão os produtores de 

cosméticos lançam coleções e mais coleções de maquiagens influenciadas por esse 

ou aquele filme, esse ou aquele programa de televisão, esse ou aquele artista. 

Muitos ícones da moda surgem e influenciam as tendências por algum tempo, 

mas com o surgimento da internet e a velocidade com que as informações são 

passadas nada fica por muito tempo e as pessoas estão sempre testando novas 

coisas e produtos que são lançados todos os dias. A internet vira fonte de inspiração 

para vários novos artistas e maquiadores e influencia fortemente, principalmente a 

geração mais jovem. 

A busca da perfeição através da maquiagem não é mais o suficiente e uma 

era de cirurgias plásticas e modificações corporais entra em jogo. Mais e mais 

marcas de produtos surgem a cada dia, e a variedade é grande e atinge um grande 

público. 
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Aumenta a preocupação em agradar a todos e aos poucos as marcas vão 

criando linhas específicas para cada tipo de pele, de cor, de gosto, de ocasião, e 

todas as áreas da maquiagem vão crescendo. 

A pesquisa dos cosméticos nunca foi tão grande e tão frutífera, criando novas 

tecnologias que auxiliam não apenas na maquiagem do dia-a-dia, mas em como 

essa maquiagem vai transparecer frente às câmeras e nos palcos. 
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3. A MAQUIAGEM CÊNICA 

 

A maquiagem, assim como outras áreas do cinema, sofreu uma grande 

influência do teatro no seu início. A maquiagem cênica - e aqui utilizo cênica como 

qualquer maquiagem utilizada para uma cena, tanto no teatro quanto no cinema - se 

fez presente desde o início do teatro como uma forma de diferenciar o personagem 

do ator, e consequentemente, levar esse personagem de forma mais clara e única 

para o público.  

Também no cinema a maquiagem se fez importante desde seu início no 

final do século XIX/início do século XX, os filmes franceses de mágica, gags9, 

encenações de canções populares e contos de fada10 traziam uma narrativa que 

muitas vezes necessitava do auxílio da maquiagem. Esses primeiros filmes, 

diferentemente dos filmes das feiras mundiais - que tinham caráter mais documental 

- eram apresentados em locais populares como circos, feiras e quermesses, e 

tratavam-se de pequenas esquetes e cenas feitas para divertir o povo. 

A maquiagem chamada cênica, tanto para o cinema, quanto para o teatro 

sempre precisou ser uma maquiagem específica. Era necessário que fosse mais 

resistente e muitas vezes mais pigmentada visto que no teatro há luzes fortíssimas e 

no cinema, além das luzes, também a câmera, principalmente no início, não imprimia 

muito bem, ou imprimia as cores no preto e branco de forma estranha.  

 

3.1. A MAQUIAGEM NO TEATRO 

 

Se levarmos em consideração um teatro que se define como uma história 

sendo passada à um público através de um ator/contador de histórias, podemos 

chegar à conclusão que o teatro existe desde o início da sociedade humana e de 

fato existe, porém, há uma grande diferença entre uma pessoa contando uma 

história e o que se pode chamar de teatro.  

 

O encanto mágico do teatro num sentido mais amplo, está na capacidade 
inexaurível de apresentar-se aos olhos do público sem revelar seu segredo 
pessoal. O xamã que é o porta voz do deus, o dançarino mascarado que 
afasta os demônios. o ator que traz a vida à obra do poeta - todos 
obedecem ao mesmo comando, que é a conjuração de uma outra realidade, 

                                                
9Do inglês, pegadinhas, pequenos esquetes cômicos; 
10 COSTA, 2005. p. 29; 
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mais verdadeira. Converter essa conjuração em "teatro" pressupõe duas 
coisas: a elevação do artista acima das leis que governam a vida cotidiana, 
sua transformação no mediador de um vislumbre mais alto; e a presença de 
espectadores preparados para receber a mensagem desse vislumbre. 
(BERTHOLD, 2001, pp. 1) 

 

Quando Berthold fala no xamã e o no dançarino mascarado, temos 

claramente um distanciamento desses indivíduos dos personagens que interpretam 

através de suas vestimentas e máscaras, no caso do ator, na maioria das vezes, o 

que se coloca entre ele e o personagem é a maquiagem. 

Povos primitivos das Américas e África utilizavam a pintura corporal de 

forma artística e em seus rituais, que remonta ao teatro primitivo do qual fala 

Berthold em seu livro. Nesse teatro primitivo é onde começa a história do ator com a 

maquiagem - embora nenhum dos dois fosse chamado dessa forma - porém, temos 

uma identificação maior do teatro quando falamos de Grécia, muitos milênios depois, 

por volta do século V a.C.. 

Na Grécia ocorreu o nascimento do teatro ocidental com o surgimento 

primeiramente da tragédia e posteriormente da comédia. Dois movimentos antigos 

levaram ao surgimento da tragédia, o do lendário menestrel da antiguidade remota e 

o dos sátiros dançantes - coros de cantores com máscaras de bode. Até então as 

máscaras eram muito presentes no teatro primitivo, faziam parte de rituais e 

apresentações pantomimeiras11 na Ásia, na Europa e por todos os países, ainda 

tribais, da África e Américas. Essas máscaras vão continuar sendo muito presentes 

nas representações, e depois, no cinema e no teatro mais atual, essas máscaras 

viriam a se tornar parte da maquiagem com o surgimento da maquiagem de 

caracterização e o desenvolvimento de técnicas de produção de máscaras. 

 

[A maquiagem] Aparece como ato simbólico nos rituais e cortejos 
dionisíacos. Os celebrantes mascaravam o rosto com uma substância 
derivada do vinho , freqüentemente chamada de rabiscado / borrado. Em 
outros cultos dionisíacos, os fiéis recobriam a face de farinha e argila 
branca, o branco simbolizando a morte. (LEITE, 2004. pp. 38-39) 

 

Na Roma antiga, assim como na Grécia, as substâncias usadas para o 

teatro eram naturais e inusitadas. Para salientar os traços do rosto os atores 

romanos utilizavam pigmentos diversos, sucos vegetais, gorduras e pós. Nessa 

época, nos primeiros séculos antes de cristo, Roma despontava no teatro e a 

                                                
11 “Pantomima é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através 

da mímica. É a arte de narrar com o corpo.” Citação retirada de https://pt.wikipedia.org/wiki/Pantomima  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pantomima
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maquiagem cênica acompanhava seus avanços sendo adaptada para as diversas 

situações de peças teatrais que haviam no imenso império romano. 

 

Depois da fase áurea do teatro romano a maquiagem desapareceu ;a 
dessacralização dos espetáculos, a construção dos teatros e suas 
exigências acústicas apontavam para o uso mais comum da máscara. [...] 
Com o tempo a maquiagem foi desaparecendo, era um problema de tema 
moral explorado pelos pregadores: através dela, eles condenaram o teatro 
por completo. (LEITE, 2004, pp. 42) 

 

 A maquiagem ficou muito tempo separada do teatro desde esses primeiros 

séculos antes de Cristo até a idade média europeia. Porém, nesse meio tempo se 

destacam a China e o Japão. 

Na China, os banquetes imperiais do século XI incluíam “shows de 

variedade” que consistia de pequenas peças encenadas por três personagens: “um 

venerável homem barbado, um robusto e determinado ‘cara-pintada’ e uma figura de 

imperioso comandante.” (BERTHOLD, 2001, pp.60). O tipo de cara-pintada, que nos 

interessa nesse contexto possuía uma maquiagem que cobria todo o rosto, muito 

provavelmente completamente branca com traços marcados e que constituía um tipo 

clownesco12. 

No Japão os teatros tradicionais Noh, do século XIV e Kabuki do século XVI 

tem sua base na maquiagem e nas máscaras. O primeiro, o noh, baseado nas 

máscaras japonesas do teatro ficou muito famoso e foi um ponto importantíssimo na 

história do teatro pois as máscaras utilizadas no teatro noh possuíam pinturas de tal 

forma que era possível realizar mais de uma expressão facial, dependendo das 

sombras e luzes refletidas na máscara. Já no teatro kabuki, ao contrário do noh, eles 

utilizam um estilo de maquiagem chamado kumadori, caracterizado pela 

extravagância de cores e desenhos. No kumadori comumente o vermelho é utilizado 

para mostrar os personagens bons e muitas vezes com poderes sobre-humanos, 

enquanto o azul é utilizado para os personagens maus, expressando os traços 

negativos. 

Ainda no teatro kabuki existe um tipo de ator chamado onnagata, que são 

os atores especializados em fazer papéis femininos, já que o teatro kabuki é 

representado apenas por homens. O objetivo não era mimetizar o feminino, mas 

                                                
12 A palavra clownesco vem do inglês, clown, que significa palhaço. Personagens com o rosto 

completamente pintado que tiveram sua origens nos mimos e pantomimas da Grécia e Roma antigos. 
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expressar a sua essência simbolicamente e para isso também eram usadas 

maquiagens ligadas ao feminino. 

De volta à cena europeia, a Idade Média foi muito prolífica para o teatro, 

mas não tanto para a maquiagem. A igreja via a maquiagem como uma coisa ligada 

ao demônio e por isso condenava o seu uso, embora de forma esparsa a 

maquiagem ainda fosse usada em determinadas apresentações caso a iluminação 

ficasse debilitada. Essa maquiagem, no entanto, em sua maioria, se limitava a pintar 

o rosto todo dos atores de uma cor ou outra para que passassem determinado 

sentido necessitado pelo diretor que as luzes não poderiam fazer durante o dia e 

utilizar os mesmos ingredientes naturais da Roma e Grécia antigas para simbolizar 

animais e outros seres. 

A renascença traz de volta então a utilização da maquiagem não só no 

teatro, mas no cotidiano das pessoas também. Com as imposições da igreja 

abafadas e novos ingredientes chegando do novo mundo, novas formulações de 

produtos começaram a surgir por todos os lados.  

Nessa época, veio da Itália um cosmético espesso que foi reintroduzido no 

contexto europeu, assim como emplastros de farinha ou carbonato de chumbo 

vermelho vindos da Espanha que eram utilizados no rosto para diferenciar entre as 

índoles dos personagens e também para marcar o rosto de forma que pudessem ser 

vistos por trás da fumaça criada pelas velas de iluminação no teatro. 

A verdadeira mudança da época vem com a ascensão da burguesia no final 

do século XVIII e início do século XIX, e novamente a maquiagem sendo vista com 

maus olhos. Na Inglaterra vitoriana, aqueles que utilizassem maquiagem eram vistos 

como atores ou prostitutas, que para muitos era na verdade a mesma coisa. A 

maquiagem forte com bocas e olhos marcadas era relegada ao teatro ou à 

depravação. 

No século XX há um crescimento vertiginoso do teatro e da maquiagem e 

um rápido desenvolvimento de novos produtos, novas técnicas e novas formas de se 

fazer maquiagem. A caracterização passa a ser uma profissão. Profissionais e 

produtos passam do cinema para o teatro e vice-versa fazendo com que as duas 

artes cresçam cada vez mais. 

Se desenvolvem formas de envelhecer, rejuvenescer e transformar 

pessoas em outras pessoas, animais e coisas, apenas se utilizando de maquiagens 

simples de cores diferenciadas. Para coisas mais elaboradas a presença do látex 
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líquido e da cera fazem com que as maquiagens pareçam reais quando vistas da 

plateia.  

 

 
Figura 14: Cast original de Cats em Londres 1981. 
Fonte: Autor Desconhecido - Banco de Imagens 

Foto de divulgação do musical 
 

As maquiagens se tornam cada vez mais tecnológicas e especializadas e 

produtos específicos são criados para peças e personagens específicos de forma a 

expressar cada vez mais a veracidade dos personagens no teatro. 

 

3.2. A MAQUIAGEM NO CINEMA 

 

Com o surgimento do cinema no final do século XIX a maquiagem então 

passa também a fazer parte não só do teatro e da vida cotidiana, mas também do 

cinema.  O cinema em seu início era muito diferente do que conhecemos hoje, 

porém, muitas das técnicas e jogos de edição utilizados hoje foram inventados ainda 

naquela época. Os filmes da época eram mudos e se baseavam em filmagens de 

coisas em movimento (trens, carros, pessoas), vídeos documentais de países 

distantes e vídeos de entretenimento com histórias curtas e mágicas. 

Uns dos primeiros filmes que utilizaram a maquiagem da mesma forma que 

era usada no teatro até então - como forma de melhor caracterizar os personagens 

para a narrativa -  foram os filmes de George Méliès (1861 - 1938). Méliès vivia na 

França, capital da moda e da maquiagem da época, e era mágico profissional e 
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treinado no teatro. Méliès assistiu ao seu primeiro filme em 1895 e no ano seguinte 

já estava lançando seu primeiro curta metragem13.  

Méliès foi a primeira pessoa a criar filmes com narrativa e para isso criou os 

primeiros efeitos de edição. Também foi o primeiro a usar técnicas do cinema stop 

motion14 para criar filmes onde aconteciam mágicas como desaparecimentos e 

transfigurações. Criou o primeiro estúdio de cinema da França onde trabalhava com 

sua esposa e diversas outras pessoas criando seus filmes fantásticos que divertiam 

a todos. Na sua curta carreira de apenas dezessete anos, Méliès escreveu, 

produziu, dirigiu e atuou em mais de 500 filmes, sendo considerado o melhor 

cineasta do mundo por muitos. Serviu de inspiração para muitos cineastas futuros 

incluindo D.W. Griffith15 (1975 - 1948), considerado o pai da gramática 

cinematográfica e Charlie Chaplin16 (1889 - 1977). 

Esse período do chamado Primeiro Cinema se estendeu por cerca de vinte 

anos e a maquiagem se resumia a esses filmes mais de entretenimento criados por 

Méliès. A maquiagem utilizada no cinema ainda era muito próxima da do teatro da 

época e utilizada da mesma forma: apenas para embelezar ou pintar o rosto dos 

atores/atrizes. 

O final do Primeiro Cinema foi importante pois os filmes passaram de 

apenas curta metragens para também longa metragens. 

 

Em 1913, a indústria cinematográfica começou a ganhar respeitabilidade, 
dirigindo uma parcela cada vez maior do público para teatros luxuosos e 
mais caros. Poucos anos depois, em 1917, a maioria dos estúdios norte-
americanos já se localizava em Hollywood e a duração dos filmes tinha 
aumentado de um rolo para 60 ou 90 minutos. (MASCARELLO, 2006. pp. 
49) 

 

A partir dos anos 1920 o cinema entra no que ficou conhecido como a Era 

das Vanguardas. Desse momento houve um grande salto para a maquiagem no 

                                                
13 Curta metragens são comumente conhecidos como filmes que vão desde 1 minuto de duração até 

20-25 minutos de duração. A maior duração depende da fonte, considerando que alguns autores 
acreditam na existência do que chamam de média metragem e outros não. 
14 Stop Motion é uma técnica do cinema de animação que consiste em tirar subsequentes fotos de 

objetos inanimados em posições milimetricamente diferentes que quando passados como num filme 
dão a sensação de que esses objetos estão se mexendo por conta própria. 
15 Cineasta do Primeiro Cinema, Griffith foi considerado o “pai da gramática cinematográfica”. Foi um 
dos primeiros a ver o potencial do novo meio. No início fazia pequenos filmes curta-metragens, porém 
depois ficou conhecido pelos épicos “O Nascimento de uma nação” de 1915 e “Intolerância” de 1916. 
16 Cineasta, produtor, escritor, compositor, diretor e ator que ficou mundialmente conhecido por seus 
filmes no cinema mudo. Seu personagem mais conhecido “the tramp” - conhecido como Carlitos no 
Brasil - ainda é imitado e copiado até os dias atuais. 



35 
 

cinema, principalmente se pensarmos no cinema feito pelo expressionismo alemão. 

Um dos primeiros filmes do expressionismo alemão é O Gabinete do Dr. Caligari17 

(1920).  

 

 
Figura 15: Maquiagem em cena de O Gabinete do Dr. Caligari 

“O Gabinete do Dr. Caligari”, Wiene Robert (1920) - preto e branco, 78min. Decla-Bioscop AG 
 

Nele, a maquiagem é usada pesadamente nos personagens, quase como 

uma caricatura - o que era bastante comum nessa fase do cinema já que a 

maquiagem leve muitas vezes não imprimia corretamente na película18 - dando aos 

atores olhos muito profundos e escuros e rostos muito brancos. 

 

Aparecer em filmes também trouxe aos atores novos problemas. As 
primeiras películas pretas e brancas não tinham a capacidade de capturar 
todos os tons de pele. Muitos atores - como os ídolos românticos Ramon 
Novaro e Rudolph Valentino - pintavam um anel grosso e escuro ao redor 
dos olhos para impedir que o branco de seus olhos se misturasse com o 
tom quase branco que seus rostos ganhavam quando fotografados.19 
(RICKITT, 2007. p. 210) 

 

Desde o início do cinema a maquiagem passa a ser, também, subjugada à 

câmera e à suas necessidades. A tecnologia da época fazia com que a película 

necessitasse de muito mais luz para que as imagens pudessem imprimir, fazendo 

com que os sets20 de cinema possuíssem refletores gigantescos que produziam 

                                                
17 “O Gabinete do Dr. Caligari”, Wiene Robert (1920) - preto e branco, 78 min, Decla-Bioscop AG. 
18 Película, também chamada de película cinematográfica, é um filme fotográfico utilizado para gravar 

imagens para a televisão ou cinema. A grande diferença entre a película cinematográfica e as outras 
está no tamanho de seus rolos, que permitem gravar por muito mais tempo. 
19 Tradução livre feita pela autora à partir do livro. 
20 Set, no contexto do cinema, é uma palavra vinda do inglês que compreende o cenário e a área 
onde são gravados os filmes. Não existe tradução com esse significado para o português, sendo 
usada a mesma palavra em inglês. 
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muita luz em cima dos atores. Essa luz criava um espaço extremamente quente, que 

era justamente onde os atores deviam atuar. Então não apenas a maquiagem 

precisava ser perfeita para que as atrizes e atores pudessem estar perfeitos, mas 

também precisava ter características específicas que fizessem com que ela 

aguentasse o calor das gravações.  

Assim, diversas maquiagens foram criadas na época, especificamente para 

o cinema e o teatro - que à época também possuía luzes quentíssimas -  que 

durassem mais tempo e suportassem melhor o calor. Um nome que se destacava 

nesse meio era o de Max Factor (1877 - 1938).  

Factor imigrou para os Estados Unidos, vindo da Rússia em 1904, para 

poder estar mais próximo da indústria do cinema. Rapidamente ficou conhecido por 

sua expertise e começou a trabalhar com as grandes estrelas do cinema. Foi 

responsável pelo look de algumas das maiores estrelas da época: Ava Gardner, 

Jean Harlow, Marlene Dietrich e muitas outras. 

Na década 1910, declarou que maquiagem e o glamour deveriam ser para 

todas as mulheres, não apenas as atrizes de cinema, e assim criou sua linha de 

maquiagem, em 1920, cunhando também o termo make-up (maquiagem) que ainda 

é utilizado hoje em dia. A empresa de Max Factor, que leva o seu próprio nome 

ainda existe hoje em dia, porém foi comprada pela Procter and Gamble. 

Com o recente surgimento do cinema falado na década de 1920, e o 

posterior surgimento do Technicolor21 - com a tecnologia que trouxe ao mundo o 

primeiro cinema à cores - o cinema entra na suas décadas de ouro, 1930 e 1940. 

Com o surgimento do Technicolor, agora novas tecnologias deveriam ser 

criadas. A harmonização das cores da maquiagem para cada tipo de rosto, cor de 

cabelo e cor de pele era necessária, e novamente Factor entra em ação, criando 

novos tipos de sombras, blushes, bases, etc., como por exemplo o pancake, que foi 

criado pois sem uma maquiagem corretiva para o rosto dos atores, estes apareciam 

vermelhos ou azuis nas imagens. O pancake fez tanto sucesso que as atrizes 

levavam para casa para usar no dia-a-dia e Factor percebeu que também poderia 

vender aquilo para suas consumidoras, para que todos pudessem ser glamourosas 

como uma estrela de cinema. 

 

                                                
21 Technicolor é uma empresa da área de cinema que à época criou uma película e uma câmera que 

filmavam em três cores, criando assim o cinema à cores. 
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Figura 16: Max Factor e seu “calibrador da beleza” que o ajudou a entender as proporções do rosto feminino. 

Fonte: https://maxfactor.co.uk/heritage/the-max-factor-story  
 

No fim da década de 1930 e início da década de 1940, com a erupção da 

Segunda Guerra Mundial, a produção de maquiagem diminui bastante no mundo. 

Nesse contexto, alguns movimentos do cinema estouram e o cinema ganha três 

vertentes principais, bastante diferentes do cinema clássico que havia sido feito até o 

momento. Nos Estados Unidos surgia um cinema mais obscuro que lidava com 

temas também mais obscuros: segredos, assassinatos, perseguições, etc., que era o 

cinema noir. Nele, femmes fatales, com suas bocas vermelhas e maquiagem perfeita 

trabalhavam ao lado de detetives desvendando assassinatos, o cinema continuava 

glamouroso. 

Em outra vertente também nos Estados Unidos, começava a Era de ouro 

dos musicais americanos. Com seu início logo no ano de 1945 pós-guerra, a 

maquiagem continuava sem muitas diferenças da era anterior. Era necessário 

mostrar as pessoas que a guerra estava acabada e o mundo deveria se maquiar e 

sair cantando nas ruas, assim, os musicais dessa época fizeram muito sucesso. 

Na Europa devastada pela Guerra, surgia na Itália o neorrealismo, que 

trabalhava as feridas deixadas pela guerra e tentava trazer a realidade do povo para 

as telas: a miséria, a fome, a devastação. Nesse cinema quase não havia lugar para 

a maquiagem, já que servia para mascarar a realidade. O visual das atrizes do 

neorrealismo, então, era bem mais natural, o que contrastava bastante com o que 

acontecia nos Estados Unidos da época. 

https://maxfactor.co.uk/heritage/the-max-factor-story
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Figura 17: A atriz Anna Magnani no papel de Pina no filme Roma, cidade aberta 

“Roma, cidade aberta” - Roberto Rosselini (1945) - preto e branco, 103 min. Excelsa Film. 
 

 
Figura 18: Cena do filme Pacto de Sangue - Cinema Noir 

“Pacto de Sangue”. Billy Wilder (1944) - preto e branco, 107 min. Paramount Pictures. 
 

Com o surgimento da televisão nos anos cinquenta a quantidade de 

pessoas que frequentavam as salas de cinema - nos Estados Unidos e no mundo -  

diminui drasticamente causando uma crise no cinema hollywoodiano e minguando, 

ao longo de toda a década a produção dos filmes, principalmente dos musicais que 

necessitavam de uma maior infraestrutura. 

Nesse contexto, filmes de outros lugares do mundo começavam a fazer 

aparições. No Japão, Akira Kurosawa lançava em 1950, seu aclamado filme 

Rashomon com sua narrativa inovadora e Yasujirô Ozu, em 1953 lançava Era uma 

vez em Tóquio, que também seria conhecido posteriormente no mundo todo como 

um dos melhores diretores japoneses. No norte da Europa, o sueco Ingmar Bergman 
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também trazia obras primas como O Sétimo Selo (1956) e Morangos Silvestres 

(1957). Todo esse cinema não-hollywoodiano da época tinha a característica de ter 

uma maquiagem quase inexistente e quando ela existia era apenas para correção de 

imperfeições e realce dos traços naturais das atrizes principalmente. 

Nos Estados Unidos, os suspenses de Hitchcock22 começaram a fazer 

muito sucesso e ao contrário do caminho da maquiagem mais natural ou mesmo da 

não-maquiagem que o resto do mundo parecia estar tomando, Hollywood continuava 

com a glamourização dos looks das atrizes, fazendo com que as protagonistas 

femininas e louras de Hitchcock ficassem sendo conhecidas no mundo todo, e seus 

looks quisessem ser imitados por todas as mulheres. 

Já para o final da década de 1950 despontou na França um movimento que 

já vinha sendo construído ao longo da década: a Nouvelle Vague. Cansados do 

cinema feito até então na França, os diretores da Nouvelle Vague eram jovens e 

gostavam de pensar cinema de uma forma inovadora. Eles acreditavam que o 

cinema tinha que acontecer quase como uma improvisação, e mostrar a realidade 

em que viviam. Deveria falar de temas do cotidiano e utilizar apenas a câmera como 

equipamento de filmagem, assim, na Nouvelle Vague, a maquiagem era, assim 

como toda a maquiagem que vinha se mostrando na última década no cinema não-

hollywoodiano, dispensável. 

Desde a década de 1950 os produtores haviam começado a investir 

pesadamente na produção de novas câmeras e películas com melhor qualidade de 

cor que o Technicolor e o motivo disso foi o surgimento da televisão, porém, só trinta 

anos depois, na década de 1980 que o cinema passou a ser quase 100% à cores. 

Muitos cineastas antes da década de oitenta ainda tinham medo de trabalhar com a 

película colorida pois acreditavam que os atores poderiam sair nos filmes com cores 

estranhas por conta da maquiagem - como acontecia no início do cinema - ou 

mesmo que o público pudesse não aceitar muito bem.  

 

Na década de 60, grande parte da produção de filmes para o cinema vinha 
trocando o preto e branco pela cor. Quanto mais quente melhor (Some Like 
it Hot, 1959), porém, foi gravado em preto e branco por escolha. O diretor 
achou que se fosse a cores, a pele dos personagens ficaria esverdeada por 
causa da maquiagem. CASTRO, 2014. 

 

                                                
22 Alfred Hitchcock é um diretor norte americano que viveu de 1899 à 1980. É conhecido por suas 
protagonistas femininas e pelos filmes de suspense, sendo inclusive conhecido como o pai do 
suspense. Seus filmes ainda hoje influenciam todas as gerações de novos cineastas.  
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No fim dos anos 1970 e durante todo os anos 1980 já com essa 

consolidação da cor no cinema muitos filmes fantásticos surgiram como Star Wars 

(1977), De volta para o futuro (1985) e Os caçadores da arca perdida (1981). Com 

isso houve uma popularização do gênero fantástico e um grande investimento em 

efeitos especiais, inclusive na maquiagem de caracterização. 

 

 

3.3. A MAQUIAGEM DE CARACTERIZAÇÃO 

 

A maquiagem de caracterização é a área do cinema dentro da arte 

responsável por fazer qualquer maquiagem que modifique a fisionomia do ator: 

próteses, envelhecimento, barba, bigode, perucas, lentes, ferimentos, etc. e lidar 

com maquiagens ritualísticas, tatuagem, piercings e qualquer outro tipo de 

modificações culturais do corpo.  

O maquiador especializado em maquiagens de caracterização além de 

saber lidar com seus produtos, muitas vezes tem que ser também um designer, 

escultor, especialista em moldes e próteses e principalmente conhecedor do corpo 

humano, pois muitas vezes é requerido desses profissionais que eles criem 

determinados personagens junto ao ator, o diretor de arte e o diretor, pois a 

maquiagem de caracterização sempre influencia na atuação do ator e na história em 

geral. No entanto, a maquiagem de caracterização não está no cinema desde o seu 

início, mas quase.  

Os primeiros filmes que realmente utilizaram técnicas especiais de 

maquiagem para transformar o ator em outra pessoa/coisa, foram os filmes do 

expressionismo alemão na década de 1920, nessa época, o profissional de 

maquiagem de caracterização não existia, na maioria das vezes os próprios atores 

eram responsáveis por fazer suas maquiagens.  

Um ator que ficou muito conhecido à sua época e até hoje apresenta 

mistérios da maquiagem para os maquiadores atuais foi Lon Chaney, o fantasma do 

filme O Fantasma da Ópera23 de 1925. 

Lon Chaney era conhecido como um ator que fazia de tudo para que seus 

personagens ficassem perfeitos, da forma como haviam sido imaginados, e por isso 

chamavam-no de “o homem de mil faces”. No personagem do fantasma do O 

                                                
23 “O fantasma da ópera”, Rupert Julian (1925), preto e branco, 93 min. Universal Pictures. 
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Fantasma da ópera Chaney leu no livro de Gastón Leroux - que deu origem ao filme 

- que o personagem possuía um “rosto sem carne” e por isso decidiu utilizar uma 

membrana transparente que reveste o estômago dos peixes para puxar o nariz para 

cima e dar uma característica mais cadavérica ao seu personagem. Assim também, 

no filme “O corcunda de Notre Dame”24 de 1923, ele utilizou uma corcunda de gesso 

de 9 quilos durante as filmagens para que o personagem parecesse mais real. 

 

 
Figura 19: Lon Chaney e sua maleta de maquiagens 
Fonte: http://www.oocities.org/themsfxe/maq1a1.htm 

 

 
Figura 20: Lon Chaney como o fantasma de “O fantasma da ópera” 

“O fantasma da ópera”, Rupert Julian (1925), preto e branco, 93 min. Universal Pictures. 
 

                                                
24 “O corcunda de Notre Dame”, Wallace Worsley (1923), preto e branco, 95 min, Universal Pictures. 

http://www.oocities.org/themsfxe/maq1a1.htm
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Outro filme da época que criou um novo personagem não-humano foi o 

filme Nosferatu25 de 1922). O filme, que tinha como personagem principal o vampiro 

Conde Orlok, interpretado por Max Schreck, foi o precursor dos filmes fantásticos, e 

sua construção de vampiro influencia muitos filmes de terror até os dias atuais. 

 

 
Figura 21: Max Schreck como Conde Orlok e sem a maquiagem. 

Fonte: http://pipocaradioativa.com.br/2015/12/a-maquiagem-antes-da-computacao-grafica/  
 

Uma das grandes vantagens do cinema sobre o teatro, em questões de 

maquiagem, era sem dúvida o fato - já comprovado por Méliès alguns anos antes - 

de que podia-se fazer mágica no cinema apenas utilizando o advento da câmera. No 

filme O médico e o monstro26 de 1931, o ator Fredrich March utilizava duas 

maquiagens ao mesmo tempo: uma vermelha para o médico e uma verde para o 

monstro. Quando se colocava um filtro verde na câmera a maquiagem vermelha do 

médico aparecia, escondendo a maquiagem de monstro, quando se colocava um 

filtro vermelho na câmera, o contrário acontecia. 

No final dos anos 1930 a tecnologia da espuma de látex foi inventada o que 

possibilitou a construção de próteses. Até então, as maquiagens de caracterização 

utilizavam cera e collodion27 para construir as diferentes formas no rosto, porém, 

esses produtos deveriam ser esculpidos diretamente no rosto, fazendo com que a 

maquiagem durasse horas. Com o surgimento do látex, as próteses poderiam ser 

                                                
25 “Nosferatu”, F.W. Murnau (1922) - preto e branco, 94 min, Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal. 
26 “O médico e o monstro”, Rouben Mamoulian (1931), preto e branco, 98 min. Paramount Pictures. 
27 Collodion é uma solução inflamável de piroxilin (nitrocelulose) em éter e álcool que servia como 
elemento aglutinante nas maquiagens. (como uma cola) 

http://pipocaradioativa.com.br/2015/12/a-maquiagem-antes-da-computacao-grafica/
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feitas antes das filmagens e na hora apenas coladas no rosto, diminuindo o tempo 

de produção das maquiagens. Um dos primeiros filmes a utilizar a espuma de látex 

foi O mágico de Oz de 1939. A utilização da espuma de látex no filme não só 

diminuía o tempo de produção das maquiagens como também mantinha uma 

consistência na maquiagem de um dia de filmagem para o outro, já que as peças de 

látex poderiam ser descoladas no fim do dia de gravação e utilizadas no dia 

seguinte. 

A utilização da câmera também ajudava a maquiagem em outros aspectos, 

quando era necessária uma transformação podia-se apenas cortar o plano em que 

se estivesse filmando, e mantendo a câmera e o ator nos mesmo lugares poder-se-

ia voltar a filmar quando a maquiagem fosse aplicada, e foi assim que fizeram ao 

maquiar o ator Lon Chaney Jr. - filho do pai da maquiagem de caracterização Lon 

Chaney -  para o filme O Lobisomen28 de 1941.  

Essa técnica de filmagem é quase como um stop motion em que quando 

coloca-se as filmagens seguidas parece que a maquiagem está se transformando 

como magia. Para o filme, a câmera e o ator foram presos em seus lugares e para 

cada mudança da maquiagem a câmera filmava alguns frames. A filmagem da 

transformação de Chaney Jr. de homem para lobisomem durou cerca de 22 horas 

para ser completada. 

 

 
Figura 22: Jack Pierce fazendo a maquiagem de Lon Chaney Jr. para o filme “O Lobisomen” 

Fonte: Autor desconhecido - Banco de Imagens 

                                                
28 “O Lobisomen”, George Waggner (1941), preto e branco, 70 min. Universal Pictures. 



44 
 

 
Figura 23: Lon Chaney Jr. em sua transformação de volta a humano no filme “O Lobisomen” 

Fonte: Autor desconhecido - Banco de Imagens 
 

Na década de 1950, ao mesmo tempo em que Hollywood explodia com 

musicais uma segunda vertente de filmes começava a fazer sucesso, eram os filmes 

de ficção científica. Cada filme tinha sua visão de quem eram os alienígenas, como 

se vestiam, como eram fisicamente, e isso criou uma era muito prolífica para a 

maquiagem de caracterização e o cinema de efeitos especiais. Todo tipo de atores 

com vestimentas de látex, brilhantes e verdes e máscaras de látex, e rostos pintados 

de prateado e de todas as cores podiam ser vistos nos filmes de ficção científica da 

época. 

Na década de 1960 houve uma diferenciação nos filmes e esses 

começaram a se tornar mais violentos e mais sangue e ferimentos eram mostrados 

nas telas. O filme que, em grande parte, abriu as portas para essa violência ser 

mostrada na tela foi Psicose (1960) do aclamado diretor Alfred Hitchcock que 

estabeleceu um novo nível de aceitabilidade para a violência na época, inspirando 

não só os filmes da década, mas inspirando filmes do gênero até hoje. 

Assim, durante a década de 1960 os filmes com presença de violência 

cresceram e na década de 1970 nasceu o maior clássico do terror de todos os 

tempos, O exorcista29 (1973). O sucesso de “O exorcista” se deu em grande parte 

aos esforços do maquiador Dick Smith. Reagan, a personagem possuída teve vários 

tipos de maquiagens aplicadas a ela para passar para o espectador as dificuldades 

que sua personagem estava passando. A imagem da garota com o rosto cortado, 

esbranquiçado e os olhos amarelos é uma das cenas mais icônicas do cinema de 

terror. Outro personagem que serviu de tela para a genialidade de Dick Smith foi o 

Padre Merrin, personagem do ator Max von Sydow, que foi envelhecido vários anos 

para seu papel.  

 

                                                
29 “O exorcista”, William Friedkin (1973), cor, 122 min. Warner Bros e Hoya Production. 
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Figura 24: Linda Blair como Reagan Macneil para o filme “O Exorcista” 

“O Exorcista”, William Friedkin (1973), cor, 122 min. Warner Bros e Hoya Production. 
 

Além da maquiagem, no filme O Exorcista, Dick Smith também foi 

responsável por diversos outros efeitos do filme, como a cabeça de Reagan girando 

360 graus e as palavras “help me” aparecendo como bolhas na barriga dela. 

 

Na cena onde as palavras “help me” aparecem no torso de Reagan, o efeito 
foi conseguido com a construção de uma réplica da barriga da atriz Linda 
Blair feita em espuma de látex, onde foram escritas as palavras com um 
pincel embebido em líquido de limpeza, e então filmando as palavras 
enquanto elas formavam à partir da reação química. O artista de efeitos 
especiais Dick Smith então esquentou as bolhas que se formaram com um 
secador de cabelos, fazendo com que as bolhas desinflassem. Quando o 
filme foi passado de trás pra frente, pareceu que as palavras estavam 
aparecendo na pele de Reagan numa tentativa de conseguir uma 
intervenção.30 

 

As técnicas de Dick Smith eram inovadoras de certa forma e ele ficou 

conhecido como um maquiador que trabalhava muito bem mudando a aparência dos 

atores. Entre outros filmes de Smith, podemos citar O Poderoso Chefão31 (1972) e 

Taxi Driver32 (1976), onde ele transformou os atores Marlon Brando para parecer 

bem mais velho e Robert De Niro para parecer que tinha um moicano, 

respectivamente. 

De fato, desde a década de 1970 não houve muitas diferenças na 

maquiagem de efeitos. Nos anos 1990 houve o primeiro uso da borracha silicone 

                                                
30 Tradução feita pela autora à partir da página 
http://www.imdb.com/title/tt0070047/trivia?ref_=tt_trv_trv  
31 “O Poderoso chefão”, Francisc Ford Coppola, cor, 175 min. Paramount Pictures. 
32 “Taxi Driver”, Martin Scorcese (1976), cor, 113 min. Columbia Pictures. 

http://www.imdb.com/title/tt0070047/trivia?ref_=tt_trv_trv
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para fazer uma prótese no filme A morte lhe cai bem33 (1992) e mesmo aí não foi 

usado para fazer uma maquiagem. As próteses feitas aqui eram para bonecos. 

Depois a borracha de silicone foi usada em outros filmes para fazer a maquiagem 

propriamente dita, porém, quando comparada com a espuma de látex possui várias 

desvantagens. 

O silicone tem a vantagem sobre o látex de ter um aspecto mais 

translúcido, mas parecido com a pele humana, permitindo maiores movimentações 

por baixo da prótese, dando um aspecto mais realista para as maquiagens. O 

grande problema da borracha de silicone reside no seu peso. Peças muito grandes 

podem ser difíceis de manejar e acabam atrapalhando a interpretação dos atores, 

por isso, desde a sua descoberta como material de maquiagem, a borracha de 

silicone é usada de uma forma mais moderada, normalmente em locais onde a 

mobilidade do ator por baixo da prótese seja mais necessária, como no rosto e em 

determinados ferimentos, ou mesmo onde a transparência do silicone seja 

necessitada, como em seres de outros mundos e ou maquiagens onde múltiplas 

camadas devam aparecer, como veias aparecendo por debaixo da pele. 

A borracha de silicone tem outras desvantagens: é cara e bastante difícil de 

pintar depois que está curado pois uma vez passado o processo da cura o silicone 

libera continuamente uma espécie óleo que fica alojada na superfície da prótese, 

impedindo que a grande maioria das tinturas fique aderida à sua superfície. Além 

disso, as próteses de silicone também têm bordas que são muito difíceis de mesclar 

com a pele normal, fazendo com que na mão de um maquiador pouco experiente a 

prótese pareça falsa. 

Esses pequenos detalhes, como as bordas da prótese um pouco 

levantadas ou uma prótese mal mesclada com a cor natural da pele antigamente não 

faziam tanta diferença pois as películas e até as câmeras não possuíam definição 

suficiente para que o espectador visse esses pequenos detalhes. Porém, ao longo 

dos anos a tecnologia do vídeo foi progredindo e cada vez mais detalhes podiam ser 

vistos nas telas do cinema e da televisão.  

Recentemente, na década de 2010 a televisão e o cinema passaram a ser 

digitais e high-definition34 (HD), isso significou uma maior definição das imagens 

                                                
33 “A morte lhe cai bem”, Robert Zemeckis (1992), cor, 104 min. Universal Pictures. 
34 Uma resolução high-definition faz alusão à resolução de 1280x720 pixels, que corresponde ao 

16:9. 
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mostradas na tela, assim, muito da tecnologia da maquiagem ficou ultrapassada, 

pois quando vista através das lentes de uma câmera HD podiam-se ver claramente 

os pós, bases e próteses colocados nos rostos dos atores.  

Assim, nos últimos anos têm sido criadas novas maquiagens específicas 

para as resoluções HD, Full HD35 e a mais recente 4K36, também chamadas high-

definition. Essas maquiagens high-definition, específicas para o uso em altas 

resoluções de vídeo possuem seus grânulos mais finos e uniformes, permitindo que, 

caso bem utilizados, eles não apareçam nas filmagens de resolução alta, fazendo 

com que a maquiagem pareça mais natural e real. 

A maquiagem, tanto no cinema quanto na televisão, como dito 

anteriormente está intimamente dependente da capacidade fotográfica da câmera e 

da película/meio onde ela é filmada, assim, enquanto as câmeras e meios de 

gravação continuarem evoluindo, os profissionais da maquiagem continuarão 

evoluindo seus produtos e suas técnicas, sempre em busca de fazer as próteses e 

maquiagens parecerem o mais próximo do real possível. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Full HD corresponde a uma resolução de 1920x1080 pixels. 
36 4k corresponde a uma resolução de 3840x2160 pixels, ou duas vezes mais que a resolução Full 

HD e três vezes mais que a resolução HD. 
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4.  ESTUDO DE CASO: MAD MAX - ESTRADA DA FÚRIA 

 

Mad Max: Estrada da Fúria é um filme de 2015, escrito e dirigido pelo diretor 

George Miller (1945 - ). O filme se passa num futuro distópico, numa Austrália pós-

apocalíptica destruída por guerras. Precedido por outros três filmes, que contam o 

passado de Max Rockatansky (Tom Hardy) - o personagem principal da série - esse 

novo filme traz um futuro onde não há água, não há comida, e - até onde o filme trata 

de explicar - a Austrália se transformou em um completo deserto com alguns pontos 

de oásis fortemente protegidos por gangues de motoristas ensandecidos. 

Max é capturado por uma das gangues e levado como prisioneiro para um 

desses oásis - uma sociedade construída no interior de tabuleiros37 -  chamado de 

Cidadela, liderado por um ditador opressivo e doente, chamado Immortan Joe (Hugh 

Keays-Byrne). Na chegada de Max à Cidadela, outra jogada já está em movimento.  

Immortan mantém um exército que chama de seus War Boys38, jovens 

retirados do deserto para servi-lo, que são liderados por aqueles que Immortan 

chama seus imperadores - generais de seu exército. Um desses generais é Furiosa 

(Charlize Theron), a única mulher a fazer parte do exército de Immortan, e ela, 

devido à posição que alcançou dentro do exército, tem agora a chance de libertar as 

“esposas” de Immortan - mulheres jovens e saudáveis, escravas de Immortan, que 

são usadas como parideiras por ele.  

A sociedade ao redor da Cidadela sobrevive às custas de alguns litros de 

água que Immortan despeja sobre seus súditos de vez em quando - e que ele retira 

das profundezas da montanha onde vive - e de uma religião criada pelo próprio 

Immortan que o coloca como Deus e senhor de toda aquela gente, para os quais faz 

a “bondade” de servir e comandar. 

Quando Max chega à Cidadela é marcado como um “saco de sangue”39 por 

possuir sangue O negativo - doador universal. Ele é então colocado ligado a um dos 

War Boys de Immortan, Nux (Nicholas Hoult), para que seu sangue passe para ele.  

                                                
37 “Tabuleiro é uma forma de relevo constituída por pequenos platôs, de altitude em geral modesta, 

entre vinte e cinquenta metros, limitados por escarpas abruptas, denominadas barreiras.” Retirado de: 
http://biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=2397  
38 War Boys (no original) são os garotos de guerra de Immortan. No filme também são chamados 

como Kamikrazy e “Half-lives” (meias vidas) por eles quererem morrer em batalha para ir ao Walhala, 
e por nascerem doentes - muito provavelmente com leucemia e outros tipos de câncer - vivendo 
assim uma vida curta. 
39 “Blood bag” no original.  

http://biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=2397
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Quando Immortan percebe que Furiosa fugiu com suas mulheres ele 

convoca seus imperadores e seus garotos de guerra para começar uma perseguição 

atrás de Furiosa e suas esposas fugitivas. Max é então levado com Nux, amarrado a 

seu carro para servir de bolsa de sangue para ele. A perseguição começa, com a 

comitiva de Immortan possuindo mais de cem veículos.  

Em determinado momento do filme, Max consegue se libertar de Nux e se 

juntar à Furiosa e as esposas. Unindo forças para fugir do comboio de Immortan, 

Max e Furiosa dirigem noite e dia o enorme veículo de guerra roubado por Furiosa 

auxiliado em diversos momentos pelas esposas e Nux - que em determinado 

momento do filme se une ao grupo por não ter cumprido uma ordem de Immortan e 

se sentir envergonhado.  

Poder-se-ia dizer que cerca de 90% do filme tratam de cenas de 

perseguição, onde as falas dos personagens são esparsamente usadas e a história 

deles nunca é propriamente contada, é necessário ler nas entrelinhas, nos silêncios 

e principalmente na pele desses personagens.  

Como ponto principal do filme, a maquiagem entra como um dos traços mais 

importantes para contar a história desses personagens, pelo que eles passaram, 

quem eles são e o que tiveram que sobreviver para chegar até ali. Cada cicatriz, 

tatuagem e pintura corporal tem um motivo específico para estar ali e se diferencia 

muito de um personagem para o outro, e é isso que analisarei nos próximos tópicos: 

as influências externas ao filme por trás dessa maquiagem e a maquiagem de cada 

um desses personagens principais e o que elas podem ou não representar na 

história de cada um. 

Posteriormente ao filme, e ainda atualmente, revistas em quadrinhos 

contando o passado desses personagens estão sendo lançadas pela Vertigo nos 

Estados Unidos. Essas histórias contidas nas revistas foram usadas como 

background dos personagens para alguns dos atores e por isso, também falarei 

delas nos tópicos seguintes. Porém é importante frisar que há apenas dois volumes 

das revistas disponíveis - até o momento em que escrevo essa monografia - os 

volumes pertinentes à Furiosa e a Nux e Immortan Joe. Também é importante 

colocar aqui que o filme se sustenta como um produto único, que não precisa das 

revistas para ser entendido e apreciado. 

Mais recentemente ainda, no dia 28 de fevereiro de 2016, Mad Max: Estrada 

da Fúria ganhou os Óscares de montagem, edição de som, mixagem de som, design 
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de produção, figurino e maquiagem e penteados40, dando ao filme o reconhecimento 

que muitos fãs e críticos esperavam que tivesse, e reforçando, entre outras coisas, a 

importância tanto da maquiagem como do figurino do filme. 

 

4.1. AS INFLUÊNCIAS POR TRÁS DA MAQUIAGEM DO FILME 

 

Por ser essencialmente um filme de ação com quase nenhuma fala, Mad 

Max: Estrada da Fúria não possuía um roteiro até muito próximo das gravações, 

contando apenas com mais de 3500 quadros de storyboard41 para dar conta de 

passar para a equipe do que se tratava a história. Assim, desde o começo o filme se 

tornou um desafio para Leslie Vanderwalt, a principal responsável pela maquiagem e 

penteados do filme. 

Acostumada com filmes de época como Moulin Rouge!42 (2001) e O Grande 

Gatsby43 (2013), Leslie Vanderwalt agora teria que trabalhar com um conceito de 

“no-makeup makeup” ou, uma maquiagem que parece que não está lá, e uma 

maquiagem mais tribal, já que se tratava de um filme pós-apocalíptico onde, nas 

suas próprias palavras não poderia parecer “como se tivessem encontrado uma 

Sephora no subsolo em algum lugar”44. 

 

Nós recebemos algo que era uma mistura entre uma história em quadrinhos 
e um storyboard com alguma explicação do que os personagens estavam 
fazendo, pouquíssimo diálogo e nenhum número de cena. [...] As pessoas 
no meu departamento ficavam parecendo coelhos olhando faróis de carros 
no meio da estrada enquanto tentavam descobrir o que faríamos.45 - Leslie 
Vanderwalt em entrevista ao jornal “The New York Times” 

 

                                                
40 Os vencedores foram: Margareth Sixel (por montagem), Mark Mangini e David White (por edição de 
som), Chris Jenkins, Gregg Rudloff e Ben Osmo (por mixagem de som), Colin Gibson e Lisa 
Thompson (por design de produção), Jenny Beavan (por melhor figurino) e Lesley Wanderwalt, Elka 
Wardega e Damien Martin (por maquiagem e penteados).  
41 Storyboard (do inglês, quadro de história) serve para organizar um filme através de uma série de 
ilustrações dos planos e movimentações de câmera que são arranjados em sequência sobre uma 
tabela.  
42 “Moulin Rouge! Amor em Vermelho”, Baz Luhrmann (2001), cor, 127 min. Twentieth Century Fox 
Film.  
43 “O Grande Gatsby”, Baz Luhrmann (2013), cor, 143 min. Warner Bros e Village Roadshow Pictures. 
44 Citação retirada e traduzida da entrevista de Leslie Vanderwalt à revista “Vogue”. A entrevista pode 

ser encontrada em: http://www.vogue.com/13407697/mad-max-fury-road-oscars-makeup-hair-artist/  
45 Retirado e traduzido da entrevista de Leslie Vanderwalt ao jornal “The New York Times”. A notícia 
pode ser encontrada em: http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-and-the-
furiosa-factor.html?_r=0  

http://www.vogue.com/13407697/mad-max-fury-road-oscars-makeup-hair-artist/
http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-and-the-furiosa-factor.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-and-the-furiosa-factor.html?_r=0
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Assim, sem nada muito fechado, Leslie começou sua pesquisa para o filme 

se baseando nas poucas informações que tinha: a história contada nos três filmes 

anteriores de 30 anos antes (que no fim seriam bastante diferentes do atual Mad 

Max, porém com algumas influências), no deserto pós-apocalíptico e nessa 

sociedade quase tribal e religiosa comandada por Immortan Joe, porém altamente 

armada e motorizada. 

Assim começou o trabalho de pesquisa para a maquiagem do filme. George 

Miller havia provido Vanderwalt com descrições sobre as diferentes tribos dentro de 

sua história, e ela procura equivalentes na história mundial, através dos tipos de 

tribos, o lugar onde se passa a história, que tipos de produtos eles teriam disponíveis 

e com isso chega à muitos lugares diferentes. 

 

Eu olhei para o ambiente de onde esses personagens vieram, a que tribo 
eles pertenciam, o que eles teriam disponível para eles. Eu fiz referência 
aos campos de óleo na Angola, aos trabalhadores de Salgado, às 
montanhas de tranqueiras e lixo nas Filipinas e outros ambientes ermos. Eu 
também olhei festivais tribais africanos e religiosos da Índia e escarificações 
polinésias e Maori.46 - Leslie Vanderwalt em entrevista à revista “Allure. 

 

4.1.1. O Culto ao V8 e as pinturas ritualísticas em Mad Max 

 

Dentro da narrativa de Mad Max - Estrada da Fúria há algumas vezes a 

menção a um culto existente nesse mundo do qual Immortan Joe seria considerado 

o deus supremo. Esse culto foi denominado pelos fãs47 de “Culto ao V8” 

considerando o fato de que toda a comunidade comandada por Immortan cultua o 

motor V8.  

Immortan - cujo nome na verdade é Joe Moore48 - ganhou este nome após 

seus seguidores acreditarem que ele havia escapado da morte, e, sendo assim, se 

tornado imortal. Posteriormente foi criado ao seu redor a crença de que ele seria o 

único capaz de garantir a entrada de seus seguidores no Walhala49, usado no filme 

                                                
46 Retirada e traduzida de entrevista dada por Leslie Vanderwalt à revista “Allure”. A entrevista pode 
ser encontrada em: http://www.allure.com/beauty-trends/blogs/daily-beauty-reporter/2015/05/mad-
max-fury-road-makeup.html  
47 Não existe nenhuma menção oficial da produção do filme sobre o nome desse culto. O nome “Culto 
ao V8” foi retirado e traduzido da Wikia americana do universo de Mad Max. 
48 Essa informação pode ser encontrada na revista em quadrinho “Mad Max - Fury Road - Nux and 

Immortan Joe” publicada pela Vertigo nos Estados Unidos em julho de 2015. 
49 A grafia da palavra com o uso do W, era uma das possíveis grafias para o Valhala da mitologia 

nórdica e o seu uso para Mad Max foi retirado da trilha sonora original do filme em sua versão deluxe, 

http://www.allure.com/beauty-trends/blogs/daily-beauty-reporter/2015/05/mad-max-fury-road-makeup.html
http://www.allure.com/beauty-trends/blogs/daily-beauty-reporter/2015/05/mad-max-fury-road-makeup.html
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como uma espécie de paraíso do pós-morte para os seguidores de Immortan. O 

entendimento do Walhala de Mad Max, diferentemente do conceito de Valhala da 

mitologia nórdica50, é descrito por Immortan no filme (aproximadamente aos oito 

minutos) como um plano com muitas estradas onde os mortos em batalha dirigirão 

pela eternidade, brilhantes e cromados. 

Como um culto que nasceu dentro de um ambiente extremamente hostil e 

ermo, Vanderwalt procurou culturas que tivessem alguma similaridade com esse 

conceito, trazendo para o filme maquiagens que fossem ligadas a esse culto, 

inspiradas em pinturas e modificações corporais tribais. 

 

4.1.1.1. Escarificações 

 

A maquiagem no filme se faz muito presente pela utilização de 

escarificações pelos seguidores do Culto do V8, principalmente pelos War Boys. 

Como são considerados half-lives ou meias-vidas - o que significa no filme que eles 

vivem pouco tempo pois seu objetivo seria morrer em batalha para entrar no Walhala 

- os War Boys fazem homenagens ao motor V8 e a seu deus Immortan em sua pele 

através do uso de escarificações, para que estejam marcados para além da vida. 

 

 
Figura 25: Mulher sudanesa com escarificações contando passagens da vida. 

Fotógrafo: Jack Picone - http://www.jackpicone.com/  

                                                                                                                                                   
que pode ser encontrada em: https://itunes.apple.com/br/album/mad-max-fury-road-
original/id981700350  
50 Na mitologia nórdica o Valhala corresponde à um grande salão com 540 portas para onde vão os 
mortos em batalha e de onde Odin (o grande deus da mitologia nórdica) vai escolher seus guerreiros 
para o Ragnarök (o fim do mundo nórdico) 

http://www.jackpicone.com/
https://itunes.apple.com/br/album/mad-max-fury-road-original/id981700350
https://itunes.apple.com/br/album/mad-max-fury-road-original/id981700350
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A escarificação é um tipo de modificação corporal utilizada em diversas 

tribos antigas e atuais que pode ser conseguida de diversos modos, sendo o modo 

mais antigo e comum, e no qual Vanderwalt se baseou, o de cortar a pele com 

algum objeto cortante, como dentes de animais, pedras afiadas, ossos, espinhas de 

peixe, etc. e depois colocar na ferida alguma substância para fazer com que a 

cicatrização demore mais e fique mais evidente, criando assim um queloide. Entre 

essas substâncias que eram colocadas nas feridas estavam poções ancestrais, 

ervas, tintas naturais, carvão e até argila e cinzas para aumentar ainda mais o 

tamanho desses queloides, fazendo-os mais visíveis. Esse tipo de escarificação é 

chamado de escarificação de corte. 

No filme, essas escarificações estão muito presentes, tendo um cunho 

religioso. Quase todos, se não todos, os War Boys possuem escarificações em seus 

peitos, barrigas, braços e até nas faces. Suas escarificações são com frequência 

homenagens ao Culto do V8 e a Immortan Joe. 

 

 
Figura 26: Nux e sua escarificação peitoral representando um motor V8 

Time-code do filme: 01:28:18 
 

Outras escarificações presentes no filme que são também utilizadas pelos 

War Boys são escarificações que modifiquem seus rostos os deixando mais 

assustadores e parecidos com caveiras. Por aceitarem o fato de que vão morrer 

cedo por serem meias-vidas, os War Boys de Immortan se colocam mais próximos 

do Walhala se caracterizando como caveiras, utilizando escarificação e pinturas. 
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Figura 27: Nux com detalhes de sua escarificação no nariz, boca e peito. 

Time-code do filme: 01:02:58 
 

Além das escarificações de corte, o filme também traz escarificações feitas 

através de queimaduras. Provavelmente todos os personagens que fazem parte do 

exército de Immortan e todos os personagens que são suas propriedades são 

marcados com sua marca: uma caveira no centro de um volante em chamas. 

 

 
Figura 28: Imperatriz Furiosa com a marca de Immortan na nuca 

Time-code do filme: 00:06:00 
 

 
Figura 29: O ferro em brasa usado para marcar as propriedades de Immortan 

Time-code do filme: 00:03:56 
 

Quase todos os personagens presentes na narrativa de Mad Max parecem 

ter algum tipo de escarificação, exceto por Immortan propriamente dito e seus filhos: 
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Rictus Erectus e Corpus Colossus, que se possuem a marca de Immortan não é 

mostrado no filme. Até as esposas possuem a marca de pertencimento de Immortan, 

na nuca. 

 

4.1.1.2. Pinturas ritualísticas 

 

Além das escarificações, também podemos ver pinturas ritualísticas de 

guerra no filme. O exército de Immortan está sempre preparado para sair à guerra e 

defender seu oásis, assim, seus homens, War Boys e generais, assim como os 

garotos responsáveis pelo “elevador” da Cidadela estão sempre com o corpo pintado 

de branco e os olhos e a testa pintados de preto. 

Vanderwalt pesquisou os trabalhadores de Salgado e os campos de óleo na 

Angola, além é claro dos primórdios da maquiagem, e disso ela trouxe para o filme 

uma maquiagem que deveria conter elementos ritualísticos, mas que fossem 

também práticos. 

A maquiagem tem a função primária de ser uma pintura religiosa fazendo 

com que os War Boys parecessem mais com esqueletos, lembrando-os que “a morte 

tem uma ênfase constante entre aqueles de meia-vida”51. Além disso, a maquiagem 

branca e preta dos War Boys tem uma função secundária muito prática para suas 

vidas, e que remonta aos primórdios da maquiagem que é protegê-los contra as 

intempéries do meio ambiente em que vivem. 

A pintura do corpo de branco para os War Boys seria feita - de acordo com 

Vanderwalt - de misturas de argila branca com pós brancos, elementos que fazem 

parte do seu dia-a-dia. Essa pintura branca, serve - além de diferenciar aqueles que 

fazem parte do exército de Immortan - como uma espécie de protetor solar, já que os 

War Boys estão frequentemente rodando o deserto sem quase nenhum tipo de 

proteção. 

                                                
51 Citação retirada da Wikia de Mad Max. O original pode ser encontrado em: 

http://madmax.wikia.com/wiki/Cult_of_the_V8  

http://madmax.wikia.com/wiki/Cult_of_the_V8
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Figura 30: General do exército de Immortan com pintura feita com argila. 

Time-code do filme: 00:19:15 
 

A pintura preta nos olhos, além da função ritualística já citada antes de fazer 

com que os War Boys estejam mais próximos da morte e, portanto, do Walhala, 

também tem a característica de proteger os olhos contra a claridade do sol no 

deserto, permitindo que se enxergue melhor e evitando doenças oculares que 

podem ocasionar, em casos mais graves, a cegueira.52 

Dentro da pintura dos olhos ainda podemos especular - já que não há uma 

clara explicação para isso - que as pinturas pretas nos olhos e nas cabeças dos War 

Boys e imperadores de Immortan os colocam em diferentes status dentro de sua 

tribo, diferenciando entre generais, lanceiros, motoristas, etc. 

Vanderwalt afirma em entrevista ao jornal “The New York Times” que ela 

procurou usar substâncias acessíveis aos personagens para pensar a maquiagem, e 

nesse caso, a maquiagem usada para fazer o preto dos olhos e testa seria a graxa 

dos carros, e podemos ver em uma cena do filme Furiosa (Charlize Theron) 

reaplicando sua pintura de guerra usando a graxa de seu próprio caminhão. Na 

realidade, a pintura preta de furiosa é uma mistura de tintas à base de água e 

pigmentos diversos (cobre, enferrujado, prata e azul).  

 

                                                
52 https://ronaldoarino.wordpress.com/2013/02/28/as-doencas-oculares-provocadas-pelo-sol/ 
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Figura 31: Furiosa reaplicando sua maquiagem de guerra usando graxa. 

Time-code do filme: 00:48:57 - 00:49:21 

 

Outro ponto importante da pintura ritualística do filme é a tinta cromada dos 

War Boys. Antes de fazer algum ato extremo de bravura que os levará à morte, os 

War Boys se pintam, principalmente boca e dentes, com esse spray cromado. 

 

Para os War Boys, o spray de tinta cromada é usado como uma ferramenta 
de purificação diante da morte. Acredita-se que quanto mais cromada uma 
coisa é, mais glorificada ela é. Assim, se um War Boy acredita que sua morte 
está próxima, ele vai glorificar seu corpo, especialmente os dentes e a face, 
com o spray. É possível que isso também deixe o motorista em um estado de 
euforia, devido aos gases expelidos pelo spray.53 

 

Assim, essa pintura cromada é aplicada pelos personagens no filme sempre 

ligada à uma frase que expresse a sua conexão com o Culto do V8 como: “Eu vivo, 

eu morro, eu vivo de novo” ou “Testemunhem” (direcionada aos outros War Boys), 

                                                
53 Essa citação foi retirada e traduzida da enciclopédia online do mundo de Mad Max, que pode ser 

encontrada em: http://madmax.wikia.com/wiki/Cult_of_the_V8  

http://madmax.wikia.com/wiki/Cult_of_the_V8
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“Eu sou esperado no Walhala” e mesmo “Eu sou o homem que pega o sol em 

direção ao Walhala”. 

 

 
Figura 32: Immortan colocando spray cromado em Nux antes de sua ação heroica. 

Time-code do filme: 00:57:06 
 

4.1.2. A tatuagem como registro 

 

Com menos frequência que a escarificação, mas igual força, a tatuagem 

aparece em Mad Max em esparsos momentos tanto como forma de manter a história 

como forma de identificar indivíduos. 

É difícil saber onde se iniciou a criação de tatuagens e qual o seu objetivo, 

porém, é sabido que povos tribais como os Maori utilizavam a tatuagem como forma 

de distinguir membros de cada família, assim como os primeiros cristãos, embora 

não fossem tribais, usam símbolos tatuados para se reconhecer, assim como os 

guerreiros bretões alguns séculos mais tarde.  

No Japão, desde o século 5 a.C. a tatuagem já era usada para marcar 

prisioneiros e para fazer seu reconhecimento, o que fez com que a arte da tatuagem 

fosse proibida em 1870, e por ter uma ligação muito forte com a Yakuza, até hoje a 

tatuagem é vista com maus olhos no Japão, principalmente entre as pessoas mais 

velhas. 

Em Mad Max - Estrada da Fúria, a tatuagem é usada principalmente como 

forma de registro. A provável falta de papel e livros no pós-apocalipse fez com que 

os registros históricos e de prisioneiros (que são mostrados no filme) fossem 

dificultados e até impossibilitados. Assim, no governo de Immortan os prisioneiros 

são gravados com suas informações importantes como tipo sanguíneo, a forma e 



59 
 

onde foram capturados, os conhecimentos sobre aquele prisioneiro, suas 

informações de saúde etc. 

 

 
Figura 33: Costas de Max (Tom Hardy) sendo gravada com tatuagens 

Time-code do filme: 00:03:51 
 

Outra forma como a tatuagem é usada em Mad Max é como forma de fazer 

registros históricos. No filme isso não é explicado, porém, na revista em quadrinhos 

Nux and Immortan Joe há a explicação de porque a personagem Miss Giddy 

(Jennifer Haggan) do filme tem o corpo completamente coberto por tatuagens. 

 

 
Figura 34: Miss Giddy e seu corpo coberto de tatuagens 

Time-code do filme: 00:14:35 
 

Na revista outro personagem com a mesma função de Miss Giddy nos 

explica que ela é uma Guardiã da história e do conhecimento, ou seja, o corpo de 

Miss Giddy funciona como um livro, onde todos os grandes acontecimentos 

históricos são anotados e ela tem a função de sabê-los para poder passar para 

àqueles que vêm depois dela. 
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Figura 35: Miss Giddy no quadrinho “Nux and Immortan Joe” 

Fonte: “Nux and Immortan Joe”, George Miller (2015), página 4. Vertigo. 
 

 

4.2. A CARACTERIZAÇÃO ATRAVÉS DA MAQUIAGEM  

 

Em Mad Max - Estrada da Fúria, quase nada do passado dos personagens é 

explicado ou mesmo mostrado, fazendo com que o espectador tenha que retirar o 

máximo de informações das entrelinhas do filme caso o queira. O que se torna uma 

tarefa difícil pois o filme em si possui muito poucas falas e quase nenhuma delas tem 

relação com o passado dos personagens.  

Fica à cargo da imagem, então, tentar trazer esse passado dos personagens 

para as entrelinhas da narrativa, e em Mad Max, as imagens se resumem a corridas 

incessantes pelo deserto, carros e explosões.  

O filme, como já dito antes, se passa em um futuro pós-apocalítico onde não 

há muitos recursos para ninguém, entre esses recursos faltantes está o acesso à 

roupas e outros bens de consumo. Quando criamos personagens para filmes, é 

muito importante que as roupas e coisas que aquele personagem tem transpareçam 

sua personalidade, sua condição financeira, e às vezes até suas crenças, em Mad 

Max - Estrada da Fúria, isso não acontece dessa forma. Os personagens não têm 

acesso a esses bens de consumo, o que tem é o que conseguiram resgatar nesse 

mundo perdido e desértico, sendo assim, suas roupas não necessariamente trazem 

para o público esse passado dos personagens, embora esse passado venha a 

transparecer em alguns detalhes dos figurinos. São figurinos práticos e de proteção, 

usados por guerreiros do deserto, em sua maioria, como no caso dos War Boys, 

servem para uniformizar o grupo, ou atendem à algum símbolo de status, como é o 

caso da armadura de Immortan Joe, cheia de medalhas de honra. O que nos resta, 
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então, como forma primordial de identificar a história desses personagens é a 

maquiagem: as cicatrizes, tatuagens, pinturas, etc. 

 

4.2.1. Max Rockatansky 

 

Max é o personagem do filme cujo passado é o mais claro, visto que existem 

outros três filmes sobre sua história. Porém, não se sabe muito sobre o que 

aconteceu à Max entre o final do terceiro filme - Mad Max: Além da Cúpula do 

Trovão54 (1985) - e o início de Mad Max - Estrada da Fúria.  

Max passou por maus bocados desde que perdeu a esposa e a filha no 

primeiro filme, porém, nenhuma cicatriz visível foi deixada no personagem, pelo 

menos não uma que se mostre no filme. Há no entanto dois pontos que podem 

apontar o contrário: o primeiro ponto é quando logo no começo do filme vemos Max 

sendo tatuado (ver fig. 32), pode-se ler nas costas de Max a seguinte inscrição: 

“múltiplas cicatrizes, cura rápido”. Essa inscrição nos leva a acreditar que veríamos 

mais cicatrizes no personagem de Max, porém, não é o caso. O segundo ponto é 

uma maquiagem que poderia ou não ser uma cicatriz, visto que poderia apenas ser 

proveniente do corte de cabelo que deram a Max logo no início do filme. Como ele 

se movimenta muito, o cabelo pode ter sido cortado de forma errada. Outro ponto 

importante é que essa possível cicatriz na cabeça, aparece e desaparece ao longo 

do filme: 

 

 

                                                
54 “Mad Max - Além da Cúpula do Trovão”, George Miller (1985), cor, 107 min. Kennedy Miller 

Productions. 
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Figura 36: Diferentes momentos da cicatriz na cabeça de Max. 

Time-code do filme: 00:40:27 - 00:33:32 – 00:54:43 
 

Portanto, isso poderia ou não ser uma cicatriz. O desaparecimento da 

cicatriz muito provavelmente constitui um erro de continuidade do filme, já que entre 

a primeira e a segunda imagens parece que o cabelo cresceu - o que seria 

impossível já que dentro do tempo do filme esses dois momentos acontecem no 

mesmo dia - e entre a segunda e terceira imagem o pedaço careca volta a aparecer. 

Outro pedaço mais próximo da testa de Max também sofre do mesmo problema de 

continuidade, não sendo possível afirmar com clareza se são cicatrizes ou não. 

 

4.2.2. Imperatriz Furiosa 

 

Furiosa é uma das personagens de Mad Max com o passado mais 

misterioso de todos. Mesmo com o lançamento da revista com seu nome Mad Max: 

Fury Road - Furiosa55, seu passado ainda continua um grande mistério. Como ainda 

há previsão de lançamento de novas revistas e novos filmes da franquia Mad Max é 

                                                
55MILLER, G. et all.  “Mad Max: Fury Road - Furiosa”. agosto, 2015, 40 f. Estados Unidos - Vertigo. 
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algo que se espera dos criadores, manter alguns dos mistérios sobre os 

personagens, para poderem ser usados posteriormente. 

Se analisarmos apenas o filme temos duas principais “marcas” no corpo de 

Furiosa relacionadas ao seu passado: a marca de Immortan (ver fig. 27, p. 54) e seu 

braço amputado: 

 

 
Figura 37: Furiosa e seu braço amputado. 

Time-code do filme: 01:21:44 
 

Há muita especulação entre os fãs de Mad Max sobre o filme, mas 

principalmente sobre Furiosa. Uma das grandes especulações dos fãs, causada pela 

marca de Immortan é a de que Furiosa teria sido uma das esposas de Immortan. 

Essa é uma afirmação muito cabível, por diversos motivos. A primeira vez 

que vemos Furiosa no filme é aos seis minutos em um super close da nuca dela, 

justamente com a marca no centro da imagem. Esse filme tem uma forma muito 

particular de mostrar as primeiras imagens dos personagens principais: com Max 

vemos um andarilho solitário, sobrevivendo à custa de comer lagartos no deserto; as 

esposas de Immortan vemos como uma miragem no deserto: belezas puras em 

meio à água, suas belezas tão escarças nesse mundo pós-apocalíptico quanto à 

água; e Furiosa, temos a marca de Immortan, o poder de um homem sobre ela.  

Essa primeira impressão que temos quando vemos esses personagens 

depois, no fim do filme, são parcialmente desfeitas: as esposas não deixam de ser 

bonitas, mas mostram que são muito mais do que isso, tem garra, tem coragem; 

Max não deixa de ser um andarilho solitário, visto que no final ele se separa do 

grupo formado, mas vemos, um pouco antes do final ele abrir sua guarda para 

Furiosa, finalmente dizendo seu nome a ela. Furiosa não é diferente. Esse poder 
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exercido por Immortan sobre ela, mostrado muito sutilmente através da marca e em 

outros momentos do filme, é quebrado no final, quando Furiosa mata Immortan, 

finalmente sobrepondo seu poder. 

Essa marca que Furiosa carrega é igual e se encontra no mesmo local da 

marca das outras esposas, e isso pode ser uma indicação que ela já tenha sido uma 

esposa de Immortan. Além disso, no quadrinho as próprias esposas sugerem isso, 

que ela deve ter sido esposa de Immortan, porém, Furiosa não confirma. 

 

 
Figura 38: A esplêndida Angharad (Rosie Huntington-Whiteley)  com a marca de Immortan. 

Time-code do filme: 00:34:31 
 

O outro ponto, o braço amputado de Furiosa, não existe nenhum tipo de 

indicação do que tenha sido, mas alguns fãs acreditam que a própria Furiosa tenha 

cortado como forma de escapar de Immortan. Nada foi confirmado. 

 

 

4.2.3. As Esposas de Immortan 

 

As cinco esposas de Immortan não possuem muitas marcas nem cicatrizes 

que possam indicar o seu passado, exceto pela marca de Immortan, que denota que 

elas são propriedade do general. No entanto uma delas tem marcas interessantes: 

 

4.2.3.1. A Esplêndida Angharad 

 

A esposa Angharad - interpretada pela atriz Rosie Huntington-Whiteley - é, 

no filme a esposa mais influente entre as outras, e de acordo com outra das 
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esposas, Toast The Knowing56 - interpretada pela atriz Zoë Kravitz - Angharad seria 

a esposa preferida de Immortan. 

Angharad, de todas as esposas, é a única que está grávida. Ao longo do 

filme, os espectadores entendem que tanto Angharad quanto as outras esposas 

eram mantidas presas por Immortan e eram estupradas por ele para que 

conseguisse um herdeiro saudável, já que seus primeiros filhos eram defeituosos. 

Muito disso é entendido pela presença da barriga de grávida que Angharad carrega, 

e sendo essa parte da maquiagem do filme, colabora para a criação do universo 

dessas mulheres e para o entendimento de seu mundo. 

Angharad, além da marca de Immortan e da barriga de grávida (ver fig. 36 

pp. XX), também possui cicatrizes no rosto e nos braços, o que leva à dúvida se 

aquilo seriam escarificações ou auto infligidos. 

 

  
Figura 39: Cicatrizes no rosto de Angharad. 

Time-code do filme: 00:33:34 
 

Houve muitas especulações entre os fãs dizendo que a personagem haveria 

feito os cortes devido ao enclausuramento, e os conflitos mentais em que vivia pelo 

fato de estar grávida de um filho consequência de um estupro e ela não querer que o 

filho se tornasse um senhor da guerra como Immortan, porém também não querer 

que o filho vivesse nesse mundo desértico e pós-apocalíptico de Mad Max, assim, 

ela se cortava como forma de enfrentar e exteriorizar esses conflitos. Essa teoria dos 

fãs foi confirmada pela própria atriz em uma entrevista: 

 

                                                
56 Não há tradução para o nome da personagem para o português pois seu nome não é citado no 

filme, apenas nos créditos. A tradução literal seria “Torrada a conhecedora”; 
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Todas nós tínhamos a marca de Immortan Joe nas nossas nucas. E eu 
tinha cicatrizes por todo o meu braço, uma representação dos conflitos da 
minha personagem. Eu decidi cedo no período de ensaios e quando nós 
descobrimos que personagens seríamos que os tormentos de minha 
personagem seriam externados através dos cortes nela mesma. Isso era 
algo que eu queria explorar através dessas cicatrizes que ela tinha em seu 
braço.57 

 

As esposas, além de possuir roupas e maquiagens muito limpas, 

diferentemente dos outros personagens do filme, também possuem um brilho em 

sua pele, explicado por Vanderwalt: “Nós queríamos que as garotas tivessem um 

brilho nesse mundo sujo, poeirento e imundo - iluminadas, quase como uma 

miragem, como se as pessoas não pudessem acreditar nos seus próprios olhos.”58 

O que em parte também traduz a preciosidade que elas têm e o local de destaque 

em que são colocadas. Elas começam muito limpas e bonitas com esse brilho 

natural e conforme vão se distanciando de Immortan e entendendo sua liberdade e 

que tem que lutar por ela, vão ficando cada vez mais sujas e perdendo esse brilho, 

perdendo seu posto de preciosidades, de propriedade. 

 

4.2.4. Os War Boys 

 

Os War Boys são, do filme, os mais variados dos personagens em suas 

maquiagens, indo desde sorrisos cortados nos cantos da boca até tumores 

aparentes, porém, ao mesmo tempo, são os que as maquiagens significam menos o 

seu passado e mais o seu grupo social.  

Os War Boys, também chamados de meias-vidas, são personagens doentes 

e fracos. Pelas características mostradas no filme, muitos fãs especulam que grande 

parte dos War Boys tem algum tipo de câncer, dentre eles, o mais comum seria a 

leucemia. Especula-se que haveria uma radiação permanente na área onde vivem 

devido às guerras - explicadas nos outros filmes da franquia e que poderia explicar 

as mutações genéticas, infertilidades e diversas doenças no local - o que poderia 

causar leucemia, além disso, alguns fãs também especulam que as transfusões de 

                                                
57 Tradução de trecho da entrevista dada pela atriz Rosie Huntington-Whiteley à revista “Esquire”. A 
entrevista pode ser encontrada em: 
http://www.esquire.com/entertainment/movies/interviews/a34751/mad-max-fury-road-rosie-huntington-
whiteley-interview/  
58 Tradução de trecho da entrevista dada pela maquiadora Leslie Vanderwalt à revista “Vogue”. A 
entrevista pode ser encontrada em: http://www.vogue.com/13407697/mad-max-fury-road-oscars-
makeup-hair-artist/  

http://www.esquire.com/entertainment/movies/interviews/a34751/mad-max-fury-road-rosie-huntington-whiteley-interview/
http://www.esquire.com/entertainment/movies/interviews/a34751/mad-max-fury-road-rosie-huntington-whiteley-interview/
http://www.vogue.com/13407697/mad-max-fury-road-oscars-makeup-hair-artist/
http://www.vogue.com/13407697/mad-max-fury-road-oscars-makeup-hair-artist/
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sangue, a pele esbranquiçada e as cabeças peladas seriam uma indicação da 

doença. 

 

 
Figura 40: Nux e seus tumores, Larry e Barry. 

Time-code do filme: 01:03:35 
 

Outro ponto importante da maquiagem dos War Boys também levantado por 

alguns fãs seria o fato de que a pintura branca e preta feita por eles seria utilizada 

por Immortan Joe em seu cânone religioso como uma forma de retirar a 

individualidade dos War Boys, fazendo-os funcionar como uma peça dentro de uma 

maquina maior - assim como nos carros que dirigem e nos motores que adoram - 

que seria a sociedade em que vivem, onde cada um tem o seu lugar. “Assim como 

literalmente tem uma máscara-máquina colada à sua própria pele que o mantém 

vivo, Immortan Joe criou uma sociedade onde os humanos são reduzidos à 

componentes de máquinas, “coisas”, que existem para servi-lo.”59 e nesse contexto 

quanto menos individualizados melhor.  

Os War Boys devem se enxergar como parte daquele exército, e parte 

daquele culto para que a sociedade ditatorial de Immortan funcione. Assim, a pintura 

igualitária contribui para a formação daquela sociedade. Sendo o único ponto de 

liberdade individual as escarificações de cada war boy. A igualdade entre eles é tão 

importante que quando um deles morre os outros gritam “Medíocre!”, simbolizando 

que todos são iguais, todos são medíocres, todos vão morrer. 

Cada um decide o que quer homenagear em sua pele, e assim, diversos 

desenhos podem ser vistos ao longo do filme nas peles dos War Boys, em sua 

                                                
59 Citação traduzida e retirada de um artigo no site “Quora”, que pode ser encontrado em: 

https://www.quora.com/Why-are-the-War-Boys-bald-and-painted-white-in-Mad-Max-Fury-Road 
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maioria partes de carros, engrenagens de máquinas e o símbolo de Immortan. (ver 

figuras 25, 26 e 29). 

 

 
Figura 41: Slit (Josh Helman) com escarificações e cicatrizes. 

Time-code do filme: 00:15:38 
 

4.2.4.1. Nux 

 

Nux de todos os War Boys que aparecem no filme parece ser um dos mais 

dedicados membros do Culto do V8 criado por Immortan. Tanto o motor desenhado 

em escarificação em seu peito (ver fig. 25) quanto o seu rosto transformado 

praticamente em uma caveira através, também, do uso das escarificações, 

comprovam isso.  

 

 
Figura 42: Nicholas Hoult sem maquiagem e como o Nux de Mad Max 

Fonte: Autor desconhecido - Banco de Imagens 
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Uma devoção tão forte à uma religião/culto, com esse aspecto fanático 

trazido pelos War Boys - que estão inclusive dispostos à morrer pela causa - e a 

quantidade de marcas e escarificações em seu corpo, sugerem que Nux tenha vivido 

boa parte de sua vida como um War Boy, o que provou ser o caso com o 

lançamento da revista Nux and Immortan Joe que conta a história de Nux, que se 

juntou ao exército de Immortan como um War Pup60 ainda muito pequeno e ganhou 

seu espaço dentro do exército virando inclusive um dos motoristas da armada. 

 

4.2.5. Immortan Joe 

 

Immortan é um personagem enigmático no filme. Logo no começo do filme o 

vemos como um ser vulnerável, as costas cheias de pústulas que precisam de 

cuidados. A respiração fraca que é melhorada com a utilização de uma máscara 

respiratória, a pele branca, como a de seus War Boys e olhos profundos, negros e 

vermelhos.  

 

“Tendo sido um dia um grande guerreiro, ‘ele [Immortan Joe] se tornou 

bastante  podre na verdade, por causa de todo o lixo tóxico e os anos de 

batalhas’, Srta. Vanderwalt disse. ‘Então nós estávamos olhando exemplos 

de todas essas terríveis doenças para ele, como sífilis. Coisa muito muito 

boas.”61 

 

 
Figura 43: Maquiagem de pústulas de Immortan Joe. 

Fonte: Damien Martin - Odd Studios 

                                                
60 Como são chamados os meninos novos do exército de Immortan enquanto ainda não tem idade 

para lutar junto ao exército, algo como “filhotes de guerra”. 
61 Retirado e traduzido de entrevista dada por Leslie Wanderwalt ao “The New York Times”. A 
entrevista pode ser encontrada em: http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-
and-the-furiosa-factor.html?_r=0  

http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-and-the-furiosa-factor.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/02/11/movies/mad-max-fury-road-and-the-furiosa-factor.html?_r=0
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Immortan traz ao mesmo tempo uma imagem de fragilidade, por conta de 

suas doenças e uma imagem de força e poder, trazidas especialmente através de 

sua roupa e da história. A verdade, que se mostra claramente na maquiagem de 

Immortan, é que seu tempo - e consequentemente o tempo de sua tirania - está 

chegando ao fim. Ele não tem muito tempo de vida, e mesmo que Furiosa não o 

tivesse matado ao fim do filme ainda sim, Immortan provavelmente morreria em 

pouco tempo. Também é provavelmente por isso o seu desespero tão grande em 

conseguir um herdeiro saudável, que pudesse governar por mais tempo que ele. 

Em Immortan, o figurino faz um trabalho primoroso em complementar a 

narrativa que a maquiagem está passando. Ao invés de utilizar um uniforme ou 

mesmo roupas de couro e jaquetas - como parece comum em Mad Max - Immortan 

utiliza uma carapaça transparente, que deixa transparecer sua doença mesmo 

através de sua roupa e as dezenas de medalhas coladas à ela.  

Aqui, tanto a maquiagem quanto o figurino dizem: “ele é um general, mas 

não por muito tempo. Vejam a doença, vejam a degradação! Ele não é um deus! Um 

deus não seria sujo e doente! É tempo de rebelar-se contra esse deus humano!”. E 

embora queira aparentar força e poder com sua carapaça militar de músculos 

delineados, Immortan está apenas desesperado para não morrer. 

 

 
Figura 44: Immortan Joe e sua carapaça transparente. 

Time-code do filme: 00:07:01 
 

4.2.6. As Vuvalini e a Valquíria 

 

As personagens do filme que fazem parte da cultura de Furiosa, e de onde 

ela foi tirada, são todas muito idosas, exceto pela personagem da Valquíria, 
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interpretada pela atriz Megan Gale. Nesse grupo é muito importante notar a cor das 

peles das personagens. Assim como Max, as Vuvalini vivem no deserto, lutando 

para sobreviver todos os dias. Ao contrário de Furiosa, que possui uma pele branca 

e alva, as Vuvalini não possuem carros ou lares para se proteger. 

 

 
Figura 45: Diferença entre as peles das Vuvalini e Furiosa e as esposas. 

Time-code do filme: 01:28:00 

 

Essa pele escurecida pelo sol trazida pelas Vuvalini, deveria também ser a 

cor da pele de Furiosa caso esta não houvesse sido sequestrada juntamente com 

sua mãe por Immortan Joe. Isso mostra que caso a cidade verde em que viviam não 

tivesse acabado por conta do fim do mundo, as Vuvalini provavelmente teriam peles 

claras como a de Furiosa, trazendo para a maquiagem mais uma forma de contar o 

que aconteceu com essas mulheres. 

Além de peles morenas, as Vuvalini também têm cicatrizes e marcas de 

envelhecimento, mostrando que tiveram que lutar contra o deserto depois que suas 

terras se tornaram inférteis. 

 

 
Figura 46: As cicatrizes e marcas de expressão das Vuvalinis e da Valkíria. 

Time-code do filme: 01:27:23 
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4.2.7. The Wretched (Os miseráveis) 

 

Esse título, de acordo com a Wikia do filme é dado a todo o povo que vive 

nos arredores da Cidadela sonhando com a possibilidade de entrar nela e esperando 

qual será a próxima vez que Immortan abrirá as torneiras de água para eles. 

Esse grupo de pessoas também faz parte da sociedade de Immortan, porém 

não tem nenhum tipo de regalias dadas as outras castas de sua sociedade. Ficam à 

mercê das intempéries do deserto esperando serem agraciados por Immortan com a 

possibilidade de subir na montanha ou pela morte e poderem entrar no Walhala. 

Esse grupo de pessoas, que constitui a maior parte da população da 

Cidadela é suja e acometida com todo tipo de doenças, e nas poucas vezes que os 

vemos na tela podemos ver o brilhantismo da maquiagem de Vanderwalt e sua 

equipe. 
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Figura 47: Os miseráveis e suas doenças. 
Time-code do filme: 00:08:46 – 00:08:55 

 

Essa maquiagem, cuidadosamente colocada nas pessoas do povo serve 

para mostrar a miséria em que esse povo vive e todo o sofrimento pelo qual passam. 

Não exatamente nos conta o passado desses personagens, mas nos mostra como é 

a vida deles e o que sofrem, nos dando uma maior visão de como é esse mundo 

pós-apocalíptico de Mad Max. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Dada a gigante evolução da maquiagem - principalmente de caracterização - 

ao longo da história, hoje cada dia mais temos filmes onde a maquiagem se torna 

um fator decisivo na narrativa criada para esses filmes. Ela é mais uma forma de se 

adicionar sentido e um passado aos personagens, e isso não poderia ser melhor 

representado num filme do que em Mad Max - Estrada da Fúria. 

Ao longo dos anos em que a maquiagem e o cinema estiveram juntos a 

maquiagem foi crescendo e ganhando importância, até que em 1982 foi criado o 

primeiro Oscar de maquiagem e penteados, quando se entendeu que a maquiagem 

e os penteados eram tão importantes quando o figurino na composição de um 

personagem. Desde o início do cinema que os filmes de ficção científica, terror e 

fantasia faziam um bom uso da maquiagem, utilizando-a para agregar à sua 

narrativa e embora tenha levado alguns anos, a maquiagem finalmente pode 

começar a ser reconhecida como parte integrante e importante de muitos filmes, em 

uma escala mais oficial. 

Desde sua criação, grandes filmes vem ganhando o Oscar de maquiagem, 

entre eles Um lobisomem americano em Londres62 (1981) com a maquiagem do 

mestre Rick Baker e uma das sequências de transformação mais sensacionais do 

cinema, O labirinto do fauno63 (2006), com maquiagem de David Martí e Montse 

Ribé, e O curioso caso de Benjamin Button64, (2008) - com maquiagem de Greg 

Cannom que modificou a forma como muitas pessoas viam a maquiagem, pois 

nesse filme, a maquiagem foi o aspecto mais importante para contar a história de um 

homem que nasce velho e morre como um bebê.  

A grande diferença entre esses filmes e Mad Max - Estrada da Fúria reside 

no fato de que além da maquiagem, esses filmes utilizam a fala para contar a 

história, inclusive com a presença de narrador em alguns casos, enquanto que em 

Estrada da Fúria, se contarmos todos os momentos em que há falas no filme não 

soma metade do filme. E em sua maioria, essas falas não estão falando do passado 

- já que para esses personagens não é importante falar do passado nesse mundo 

                                                
62 “Um lobisomem americano em Londres”, John Landis (1981), cor, 97 min. Poligram Filmed 
Entertainment e Lyncanthrope Films. 
63 “O Labirinto do fauno”, Guillermo del Toro (2006), cor, 118 min. Estúdios Picasso e Tequila Gang. 
64 “O Curioso caso de Benjamin Button”, David Fincher (2008), cor, 166 min, Warner Bros, Paramount 

Pictures e Kennedy/Marshall Company. 
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pós-apocalíptico e sim do presente - ou da história dos personagens, estão falando 

daquilo que é vivido no momento, discutindo formas de resolver os problemas.  

Sendo assim num filme quase sem falas - como é o caso de Estrada da 

Fúria - onde a história começa meio num supetão, pegando o espectador de 

surpresa, a maquiagem é um dos elementos mais importantes - juntamente com o 

figurino - para contar o passado desses personagens. 

Em Estrada da Fúria a maquiagem não apenas ajuda a traduzir as histórias 

desses personagens mas estabelece relações, ajuda o espectador a identificar a que 

tribo e/ou classe social cada um desses personagens pertence e dá entendimento 

de muitos simbolismos presentes no filme, como é o caso do Culto do V8 tão 

largamente discutido nessa pesquisa. 

Tão importante quanto a maquiagem do filme foi também estudar a pesquisa 

feita pela maquiadora do filme, Leslie Vanderwalt e conhecer os mecanismos pelos 

quais ela contou essa história, indo ao passado da história humana, ao presente, a 

locais ermos, e buscando em cada lugar e ponto da história uma forma de agregar 

conhecimento e valor às maquiagens que ela estava criando. Essa pesquisa feita 

por Vanderwalt também em si alia sentidos às suas escolhas.  

Acredito que se possa chamar a maquiagem de Mad Max - Estrada da Fúria 

de uma maquiagem narrativa porque é através dela que conhecemos os 

personagens, o mundo em que vivem, as doenças que tem e as crenças às quais 

pertencem. Não fosse a maquiagem, Estrada da Fúria perderia grande parte do 

apelo narrativo que o fez tão largamente aceito. 

Acredito que Estrada da Fúria, e alguns filmes que vieram antes dele, 

ajudam a maquiagem a ganhar um espaço e uma voz muito grandes dentro do 

cinema. Talvez daqui para a frente, ao pensar num filme, ainda no roteiro, vai-se 

pensar no que a maquiagem pode dizer e que não precisa ser dito com palavras, 

fazendo com que os filmes tenham mais camadas de informações e sentidos.  
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