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Sobre Anderson Bueno  
 
 Unindo técnica e talento, Anderson Bueno tornou-se um dos 
principais e mais premiados designers de maquiagem do Brasil. 
Especialista na maquiagem para espetáculos e grandes eventos, 
trabalhou como consultor de beleza do reality “Sob Medida”, 
programa exibido na Rede TV.  
 

 Autodidata inicialmente formou-se em maquiagem e 
caracterização com a expert Corinne Perez, em 2001 e em 
maquiagem artística, no badalado Stick Art Studio, em Barcelona 
(Espanha). Especializou-se com profissionais renomados como Beto 
França e Henrique Mello no Brasil, nos Estados Unidos com Bruna 
Nogueira, Dany Sanz, Nicoleta Skarlattos e a ganhadora do Oscar,  Ve Neill. 
  

 Assinou a caracterização/maquiagem de diversos espetáculos de sucesso nacionais e internacionais, 
tais como:  "Uma Noite Com Yoko", espetáculo em comemoração ao 50 Anos de Carreira da artista multimídia 
Yoko Ono; "The Infernal Comedy - Confissões de um Serial Killer", com John Malkovich;  “Rigoletto”, direção 
de Felipe Hirsch e Daniela Thomas, ópera em comemoração ao Centenário do Teatro Municipal de São Paulo; 
assinou os espetáculos “Loucas por Eles”, adaptação de Walcyr Carrasco com direção de Fernando Cardoso e o 
aclamado “Frida Y Diego” com direção de Eduardo Figueiredo e texto de Maria Adelaide Amaral, pelo qual 
recebeu o Prêmio Arte Qualidade Brasil 2015 de melhor maquiagem e caracterização. Sob a direção de Miguel 
Falabella, Anderson assinou os espetáculos “Godspell”, “Os Monólogos da Vagina”, “Hair Spray”, “A Gaiola 
das Loucas”, “Xanadu”, “Alô Dolly!” e o premiado  "Hebe - O Musical", sucesso absoluto de crítica e público, 
vencedor de três prêmios de melhor caracterização. Prêmio Musical Cast , Prêmio Arte Qualidade Brasil e 
Prêmio Bibi Ferreira, a mais importante premiação do Teatro Musical Brasileiro. Mais recentemente  Anderson 
atravessou o Atlântico e assinou a caracterização da peça "A Dama Das Camélias" em Lisboa, Portugal, com o 
premiado ator Roberto Cordovani.  
 

 Destacou-se nacionalmente por um projeto de responsabilidade social que realiza a mais de 10 anos, o 
curso de automaquiagem para pacientes em tratamento de quimioterapia, que leva para diversos hospitais 
especializados no tratamento como: Hospital Sírio Libanês, Pérola Biyngton, Vila Nova Cachoeirinha e Nove de 
Julho.  
 

 Dentre os famosos com quem já trabalhou, destacam-se nomes nacionais como Claudia Leitte, Marília 
Gabriela e Marília Pêra e internacionais, os atores americanos Patrick Dempsey, John Malkovich e a cineasta e 
artista plástica japonesa Yoko Ono.  
 

 Atualmente Anderson dedica-se ao seu canal PAPO DE CAMARIM no Youtube, onde de forma 
descontraída bate um papo informal com personalidades durante o processo de maquiagem e vêm realizando 
um trabalho de coaching motivacional, ministrando palestras pelo Brasil e mostrando aos profissionais do 
mercado de beleza, que maquiagem é muito mais do que uma simples pintura no rosto!  
 
Acesse:  

www.andersonbueno.com  
www.papodecamarim.combr  



 

 
 
 
 
PRÊMIOS: 
 
- PRÊMIO ProfestTeatro 2020  
Melhor Visagismo  
Pelo espetáculo “A RAINHA DA NEVE”  
 
- PRÊMIO BIBI FERREIRA 2017  
Melhor Visagismo  
Pelo espetáculo “HEBE - O Musical”  
 
- PRÊMIO ARTE QUALIDADE BRASIL 2017  
Melhor Visagismo  
Pelo espetáculo “HEBE - O Musical”  
 
- PRÊMIO MUSICAL CAST 2017  
Melhor Visagismo  
Pelo espetáculo “HEBE - O Musical”  
 
- PRÊMIO DESTAQUE IMPRENSA DIGITAL 2016  
Melhor Visagismo  
Pelo espetáculo “Uma Luz Cor de Luar”  
 
- PRÊMIO ARTE QUALIDADE BRASIL 2016  
Melhor Maquiagem / Caracterização  
Pelo espetáculo “Uma Luz Cor de Luar”  
 
- PRÊMIO ARTE QUALIDADE BRASIL 2015  
Melhor Maquiagem / Caracterização  
Pelo espetáculo “Frida Y Diego”  
 
- TOP BRAZIL QUALITY AWARD 2013  
Destaque de Melhor Maquiador do Ano  
 
- PRÊMIO CENYM 2013  
Melhor Maquiagem  
Pelo musical “A Princesinha”  
 
- PRÊMIO CABELOS & CIA 2012  
Melhor Maquiador em Artes Cênicas  
 
- PRÊMIO AVON DE MAQUIAGEM 2010  
Melhor Maquiagem  
Pelo musical "A Gaiola Das Loucas" 

 
 
 
 

A HISTÓRIA DA MAQUIAGEM TEATRAL 



Desde o início do teatro, os atores usam maquiagem no palco. Da Grécia antiga ao teatro do oriente e à Broadway 
atual, a maquiagem teatral tem sido parte das peças. O uso e a aplicação da maquiagem para o teatro evoluiu ao 
longos dos milhares de anos. 

Grécia antiga 

A maioria das peças no teatro grego eram encenadas com atores mascarados e existe pouca evidência de que a 
maquiagem era algo importante na aparência do ator. As máscaras gregas agiam como um tipo de megafone, já 
que seus formatos criavam uma maneira natural de amplificação vocal. Além disso, o que era ainda mais 
importante, um ator podia fazer vários papéis. Em vez de mudanças complexas de maquiagem, o ator podia 
simplesmente trocar de máscara para indicar que estava interpretando um novo personagem. Há algumas 
evidências, no entanto, que suportam que as primeiras peças gregas possam ter tido atores que usavam 
maquiagem à base de chumbo branca com detalhes vermelhos. Essa maquiagem tóxica continuou sendo popular 
por séculos, tanto no palco quanto fora dele. 

 

 

Ópera de Pequim 

A popularidade da Ópera de Pequim atingiu seu pico durante a Dinastia Qing, de 1644 à 1911. Os atores usavam 
originalmente máscaras mas depois passaram a usar maquiagem para mostrar suas expressões faciais. Com 
desenhos coloridos, brilhantes e em espirais em preto, vermelho, azul e branco, os atores da Ópera de Pequim 
estudavam as características faciais para desenvolver um padrão da maquiagem que dizia instantaneamente tudo 
que você precisava saber sobre o personagem. 

 

 

 

Teatro japonês kabuki 

A maquiagem do kabuki também é altamente colorida e estilizada. O ator usava um chapéu de seda e depois 
colocava uma peruca apropriada para o papel. Ele usava do rosto uma base branca à base de óleo e depois cobria 
com uma maquiagem fosca branca. No kabuki, as sobrancelhas e a boca que são mais estilizadas. A maioria das 



maquiagens é branca, vermelha e preta. Como na Ópera de Pequim, o estilo da maquiagem revela muito sobre o 
personagem. 

 

 

 

Teatro Elisabetano 

A maquiagem teatral dos dias de Shakespeare era feita com o que fosse encontrado. A tinta de chumbo era 
normalmente usada tanto pela Rainha Elizabeth quanto para o teatro. As expressões faciais eram acentuadas com 
pó de giz ou de fuligem. Queimavam rolhas e as usavam para aplicar linhas escuras sobre o rosto para destacar as 
expressões faciais ou para dar um ar de soldado em batalha. As barbas falsas também se tornaram populares 
durante esse período. A maioria dos teatros eram abertos, então as peças eram iluminadas naturalmente.  

 

Teatro da era do Iluminismo e da Restauração 

A maquiagem dessa era reconhecida por sua aparência elegante e feminina tanto nos homens quanto nas 
mulheres. Sua base era a tinta de chumbo para o rosto dos homens e mulheres. O cabelo era coberto com perucas 
elaboradas cobertas por um pó branco que as mulheres geralmente adornavam com pérolas, joias ou penas. 
Pintas eram desenhadas nos homens e mulheres. Os dois sexos usavam batom e blush feitos com uma receita que 



já era usada há séculos, a base de ingredientes naturais como corpos de insetos, frutas e gordura animal. As peças 
geralmente eram encenadas em teatros iluminados apenas por velas e luz a gás, então a maquiagem tinha que ser 
exagerada para ser vista. 

 

 

Movimento Ibsen e Naturalista 

As peças de Ibsen e todas as peças do movimento Naturalista eram 
caracterizadas por um desejo de mostrar situações e personagens realistas. A 
maquiagem exagerada do passado foi trocada por uma maquiagem simples 
de estilo naturalista ou até a ausência de maquiagem. A maquiagem se 
desenvolveu pouco nessa época e, quando era usada, era feita de banha e 
pigmentos e usada no teatro e nos filmes. 

 

 

Teatro moderno e tendências atuais 

A maquiagem conhecida como pancake foi desenvolvida em 1914 por Max Factor.  Algumas marcas populares nos 
palcos são a Ben Nye, Kryolan, Mehron. No Brasil, temos a Catharine Hill e Color Make. A maquiagem de hoje é 
segura e não possui chumbo. A maquiagem teatral de hoje pode ser usada para uma aparência natural ou para um 
ar criativo e detalhado, como no musical "Cats". Com o advento do látex líquido, passou a ser possível criar 
próteses grandes para qualquer papel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A EVOLUÇÃO DA MAQUIAGEM 
 

- EGITO ANTIGO 
Os homens das cavernas descobriram os pigmentos, feitos de raiz, folhas ou mesmo de terra colorida. Eles 
usavam estes pigmentos para as pinturas nas paredes e mais tarde para rituais xamanicos.  
Tempos atrás, escavações na África,identificaram potes que datam de 8.000 anos antes de Cristo, usados pelos 
sumerianos. No Egito Antigo, a Maquiagem era sinônima de status, sendo muito mais usado pelos faraós.  



Primeiro Nerfetiti e depois Cleópatra, foram suas maiores garotas 
propaganda.  
O Khol era o produto top da época. Usado por pobres ou ricos.  
Sua função era não só projetar os olhos, assemelhar-se ao “ olhos 
de Hóros “, mas também de proteger a retina da claridade da areia 
do deserto.  
 
 
 
- RENASCENTISMO 
Ainda aqui, a maquiagem é usada por homens, mulheres e 
crianças. Pele alva e pálida era a imagem ideal para a época. 
As mulheres clareavam o cabelo, depilavam as sobrancelhas e a 
linha do cabelo e cortavam as pestanas. O que hoje conhecemos 
como blush surgiu nesta época. A ideia de usar blush era fazer com 
que a brancura da pele parecesse a mais natural e saudável possível.  
Existe uma história da SignoraToffana que vendia pós para o rosto à base de arsénico e instruía as esposas a 
coloca-los apenas quando os maridos estivessem por perto à noite. Eventualmente os maridos morriam e, 
apesar de fazer muitas viúvas ricas, claro, a SignoraToffana foi condenada à 
morte. 
 
 
 
- SÉCULO XX - ANOS 20/ 30 / 40 
Durante os anos 20, as mulheres foram ficando mais e mais emancipadas e, 
quando os anos 30 chegaram, queriam tornar a mostrar ao mundo a sua 
feminilidade, mas acompanhando-a da sua liberdade. Calças e vestidos 
longos, cortes femininos, suavidade e a renovada aceitação das curvas 
femininas marcaram esta década.As cores: azul, violeta, dourado, verde… 
Contudo, o uso de sombras coloridas ficava mais reservado para ocasiões 
especiais ainda que as aplicações fossem leves e discretas.  
As sobrancelhas eram o ponto chave da maquiagem nos anos 30! São 
completamente icónicas e não há ninguém que se possa intitular “expert” em 
maquiagem que não consiga reconhecer este tipo de sobrancelhas como 
sendo a imagem de marca desta década. 
Durante a primeira metade dos anos 30, batons de cores leves e 
delicadas como rosa e framboesa eram as mais usadas. Depois de 
1935, todos os tons de vermelho que consigam imaginar eram 
usados – vermelho alaranjado, vermelho vivo, vermelho vinho, 
escarlate… 
 
 
 
 
 
- ANOS 50  
Depois do conservadorismo dos anos 40, os anos 50 vieram cheios 
de Glamour.  
O cinema americano lançava ícones como Grace Kelly e Marilyn Monroe e consequentemente lançava moda. 
A grande novidade da época era uma nova espécie de base, chamada de “Pan Cake”, uma base em creme, 
muito espessa, que vinha num compacto como os que vemos hoje em dia para o pó 
O rouge continuava a ser muito usado e era imperativo que condissesse com o batom. O batom vermelho 
matte (e era muito importante que fosse matte) era super popular e havia muitas mulheres que não se 
atreviam a sair de casa sem ele, certificando-se de que a aplicação era impecável. Outras cores de batom 
começavam a se popularizar como todo os tons possíveis de rosa, coral e bege começavam a surgir em força. 
O eyeliner ou delineador, era usado agora a todas as horas, com uma forma alongada para dar aos olhos uma 
expressão sexy. 



 
- ANOS 60 
Quando falamos dos anos 60, algumas mulheres são e serão 
ícones incontornáveis de estilo, tanto de roupa como de 
maquiagem. Jackie Kennedy, Audrey Hepburn e Twiggy soarão 
familiares a quem gosta do assunto. 
Nesta década a textura era mais para o matte, tanto em 
termos de pele como em termos de sombra. 
Surge então o movimento Mod, que era um estilo de vida. 
Baseava-se no futurismo e em tentar viver o que viria. As 
roupas, a decoração, os primeiros indícios de minimalismo, a 
literatura, os filmes e claro, na maquiagem. Sombras de todas 
as cores tornam-se populares para de dia. Para de noite, preto, 
tons de cinzento ou azul marinho e castanhos escuros eram 
praticamente obrigatórios em termos de sombra. Enquanto isso, o eyeliner ou delineador, líquido de 
preferência, foi ficando cada vez mais presente. Não era só usado na linha das pestanas como usamos hoje em 
dia, mas riscos duplos ou um risco na linha das pestanas e outro acima do côncavo eram bem comuns. 
Pestanas ou cílios postiços extra longos em cima e em baixo dos olhos e 
muita, mas mesmo muita máscara também eram usados. 
 
- ANOS 70 
Esta década deu visibilidade mundial ao estilo “hippie” e nos 
trouxe o inconfundível estilo “disco”: bem-vindos aos anos 70. 
Até cerca de 1974, a filosofia de vida do “paz e amor” e 
“flowerpower” e claro refletiram-se no estilo e na maquiagem. 
Na primeira metade da década de 70, assistimos ao nascimento 
da maquiagem mineral. Não era tão boa como é hoje em dia, 
mas começava a dar os primeiros passos. 
A maquiagem poderia não ter excessos, mas neste caso o melhor 
a fazer era ter a pele fresca ebronzeada, as faces levemente 
coradas e os lábios brilhantes. O gloss ou brilho labial ganhava 
terreno e o batom, pela primeira vez na História, estava a ficar 
reservado só para as mães e avós. No meio dos anos 70 houve 
uma revolução no estilo e na maneira de agir – as pessoas 
achavam-se agora mais próximas da idade espacial, mais 
próximas do futuro. A música começa a ter seus ícones de moda 
e porque não, de maquiagem também.  
 
 
- ANOS 80 
Sabem aquele look natural, “clean” e minimalista? Esqueçam. E sejam bem 
vindos aos fantásticos, coloridos, fluorescentes e animados anos 80. 
Um verdadeiro arco-íris de sombras, toneladas de eyeliner, bem como 
batons de cores alegres e vibrantes povoaram os anos 80: e todos ao 
mesmo tempo! A maquiagem dos olhos começava com sobrancelhas 
cheias, naturais em forma ou com um ângulo muito pronunciado. Quanto a 
sombras, o azul eléctrico era popular, mas o roxo, verde, rosa também o 
eram. Acho que não havia cores impopulares nas sombras dos anos 80 
O blush é produto da década. Usado até ao extremo, é reconhecível em 
qualquer lado, a qualquer hora. Cor muito intensa, preferencialmente rosa 
forte, vermelho ou arroxeado, era o indicado. 
 
 
- ANOS 90 / 2000 - MULHER Contemporânea 
Depois do “excesso de estilo” e do excesso em geral dos anos 80, o Mundo 
quis voltar-se para um look com menos cor e mais natural, caindo depois no chamado “minimalismo” que era 
tudo menos minimalista: segundo Calvin Klein (e tenho a dizer que concordo plenamente), é preciso mais 



maquiagem para se parecer assim tão natural. A maquiagem dos anos 90 foi buscar alguma inspiração aos 
anos 70 e ao século XIX. 
Nos anos 90, para além da pele aperfeiçoada e de se ter abolido o pó quase por completo, os tons castanhos 
também eram populares. Apareceram tons de castanho que ninguém sabia muito bem que existiam até então: 
entre o “café com leite” e o “expresso” havia um mundo a desvendar. Contudo, desengane-se quem achar que 
o castanho (ou marrom) era só para os olhos! O batom castanho, desde o bege, dourado, castanho 
avermelhado e, pura e simplesmente, castanho teve o seu advento. Era supostamente muito natural. 
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MARCAÇÃO DE ROSTO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANOTAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croqui de Maquiagem 
Face Chart 
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