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A PELE 

 

A pele é um tecido elástico e flexível que cobre externamente o corpo; é formada 

por células e é impermeável. Ela é o maior órgão do corpo humano, sendo tão vital quanto 

o coração. 

É a pele que regula a temperatura do corpo e a perda de uma grande quantidade da 

mesma pode ser fatal para o organismo. 

A pele possui múltiplas funções como: proteger o organismo contra a perda de 

água, auxiliar na eliminação de substâncias tóxicas; proteger o organismo contra atritos e 

ajudar a regular a temperatura do corpo, por meio de seus vasos, glândulas e tecido 

adiposo.  

Vários fatores podem ser prejudiciais para a pele, os mais comuns são as variações 

ambientais, exposição ao sol, bronzeamento artificial, poluição; produtos inadequados, 

alimentação, estresse, fumo, álcool, disfunções hormonais e emocionais e falta de 

cuidados diários.  

 

PRINCIPAIS CAMADAS DA PELE 

 EPIDERME – Camada mais externa da pele, onde encontramos os melanócitos, 

que são células que produzem a melanina, pigmento que dá cor à pele e nos 

protege dos raios ultravioleta. É nesta camada que os cosméticos agem. A 

maquiagem fica sobre a epiderme, maquiagens não tem o poder de penetrar na 

pele. 

 DERME – Segunda camada da pele, onde ficam as fibras colágenas e elásticas, as 

terminações nervosas, as glândulas sebáceas e sudoríporas, os vasos sanguíneos 

e linfáticos, os pelos e as unhas. Produtos que agem nessa camada são 

medicamentos que devem ser prescritos por médicos para tratar problemas e 

condições de pele específicas. 

 HIPODERME – camada mais profunda da pele, onde se encontram os adipócitos, 

que são as células responsáveis pela gordura do corpo. 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PELE 
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 PELE EUDÉRMICA (NORMAL) – Aparência aveludada, lisa, elástica, firme e 

equilibrada. Não apresenta poros dilatados. 

 PELE LIPÍDICA (OLEOSA) – Aparência oleosa e brilhante, é espessa e elástica, 

tem poucas rugas, mas profundas. Apresenta poros dilatados. 

 PELE ALÍPICA (SECA) – Aparência ressecada, espessura fina, é pouco elástica e 

apresenta com frequência rugas finas. Não apresenta poros dilatados. 

 PELE MISTA – Aspecto oleoso na zona T (testa, nariz, queixo) e aspecto normal ou 

seco em outras áreas da face. Pode ter a zona T normal e os restante da face seco.  

 PELE SENSÍVEL – É um tipo de pele que fica sensibilizada com facilidade. Tem 

aparência avermelhada, ou fica vermelha com facilidade. É uma pele delicada, 

muito fina e com tendência à rosácea (doença de pele), e exige tratamento 

específico. Essa pele pode ser seca, oleosa ou normal. A pele sensível costuma 

sofrer com descamações e não reage a fricção de pincéis, produtos muito secos ou 

muitas camadas de produtos em pó. Na maioria dos casos isto não se aplica a 

região dos olhos. 

CUIDADOS BÁSICOS COM A PELE 

 

A pele, para ser saudável e bonita precisa de cuidados adequados. Os principais 

cuidados diários devem ser feitos de manhã e à noite. Estes cuidados também deverão ser 

realizados antes da maquiagem, é importante utilizar cremes específicos para o dia ao 

preparar a pele para a maquiagem. Preparar a pele faz com que a maquiagem fique mais 

bonita e natural, além de aumentar a sua duração e fixação na pele. Os principais cuidados 

são: 

1. HIGIENIZAR - É importante para eliminar as impurezas, células mortas, e para 

manter a pele ‘respirando’. A pele deve ser lavada com um sabonete específico para 

cada tipo de pele, caso não possua um sabonete específico para o tipo de pele 

pode ser usado o sabonete neutro ou de glicerina. A loção micelar também pode ser 

utilizada para limpar a pele. 

2. TONIFICAR - Este passo é opcional, e serve para equilibrar o PH da pele e eliminar 

eventuais resíduos que não tenham saído durante a lavagem do rosto. Os produtos 

devem ser específicos para cada tipo de pele.  
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3. HIDRATAR - Este passo é muito importante na preparação da pele, pois se a pele 

for seca e ficar sem um hidratante a base ficará com um acabamento mais pesado e 

ressecado, como se ‘craquelasse’ sobre a pele. A pele normal perde o viço, o 

aspecto de pele saudável sem o hidratante e a pele oleosa acaba produzindo mais 

óleo caso fique sem hidratação, isto é chamado de ‘efeito rebote’, onde se tira todo 

o óleo da pele durante a lavagem e em seguida a pele passa a produzir mais óleo 

para compensar a camada de óleo que foi retirado.  

A pele seca precisa de um hidratante mais potente, a pele normal de um 

hidratante leve, já a pele oleosa precisa de um hidratante específico para pele 

oleosa. Caso a pele seja oleosa e madura terá, na maioria das vezes, um melhor 

resultado se receber uma hidratação um pouco mais intensa. 

4. REGIÃO DOS OLHOS - Todos os tipos de pele precisam receber um hidratante para a 

área dos olhos, mesmo as pessoas que possuem esta região oleosa, pois isto suaviza 

as linhas finas e faz com que o corretivo e base aplicados na região das olheiras fiquem 

com um aspecto mais natural. Normalmente esta região aceita bem hidratantes mais 

pesados. 

PINCÉIS 

 

Atualmente a maquiagem social conta com um número enorme de pincéis nos mais 

variados estilos, e foi através deles que a maquiagem conseguiu ficar mais natural (pele) e 

detalhada (olhos) com o passar dos anos. Nos dias de hoje o maquiador não possui o 

hábito de aplicar produtos com as mãos nas peles das clientes, mas isso não quer dizer 

que utilizar as mãos também seja errado. Ao utilizarmos pincéis também evitamos que 

todo o óleo e sujeira que ficam nas mãos passem para a maquiagem o que faz com que 

sua duração seja maior. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE PINCÉIS: 

 Os pinceis redondos e fofos servem para esfumar produtos, que podem ser em pó 

ou creme. Exemplo: pincel de blush, pó, esfumar sombra, etc.; 

 Os pincéis mais firmes e densos servem para concentrar o produto, podem ser 

usados para produtos cremosos e em pó. Exemplos: pincel de corretivo, batom, 

sombra, etc.;  
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 Pincéis de cerdas naturais são feitos com pelos de diferentes animais e conseguem 

pegar mais produto e oferecem uma aplicação mais concentrada. É ideal para 

produtos em pó; 

 Pincéis de cerdas sintéticas absorvem menos produto e acabam sendo úteis para 

produtos cremosos como bases e corretivos, pois acabam sendo mais econômicos. 

Não existe certo e errado na utilização de pincéis na maquiagem, o maquiador pode 

usar os pincéis de variadas formas, o que importa é saber que cada modelo produz um tipo 

de acabamento. Na página seguinte temos os exemplos dos pincéis mais comuns em suas 

funções mais utilizadas. 

 

HIGIENIZAÇÃO DE PINCÉIS 

 

Os pincéis de uso pessoal podem ser lavados a cada 15 dias ou um mês, porém os 

pinceis utilizados por maquiadores devem ser lavados uma vez por semana. O acúmulo de 

maquiagem nas cerdas dos pincéis faz com que a maquiagem fique com efeito mais 

‘carregado’, além de poder abrigar diversas bactérias que podem inclusive causar doenças 

de pele. 

Os pincéis devem ser lavados com shampoo de bebê e devem secar deitados. 

Nunca devemos deixar o pincel secando em pé, pois a água escorre para a base das 

cerdas e faz com que as cerdas se soltem com o passar do tempo. 

Entre uma maquiagem e outra é aconselhado que o maquiador higienize seu 

produto, com uma solução feita para isso (solução higienizadora de pincéis), caso o 

maquiador não tenha a solução também é possível borrifar álcool 70%, porém o álcool 

resseca os fios e faz com que o pincel dure menos tempo. 

 

APLICANDO A MAQUIAGEM 

A aplicação da maquiagem social normalmente segue uma ordem, mas que sofre 

pequenas alterações de acordo com a preferência de cada profissional. Sinta-se livre para 

mudar a ordem ou a quantidade de passos de acordo com o que funciona para você. 

 

1o – COBERTURA DA PELE 
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 BASE: É utilizada para corrigir pequenas imperfeições e igualar a tonalidade da 

pele. A base pode ser aplicada com esponja, pincel ou dedos, e deve ser espalhada 

do centro para as laterais. Não se deve aplicar base no pescoço e colo, mas deve 

esfumá-la do queixo para baixo, para que não se observe nenhuma linha marcada. 

 CORRETIVO: Deve ser usado para corrigir imperfeições que não sumiram com a 

base. Quando a cliente possuir manchas severas de acne, olheiras profundas ou 

melasma, é indicado utilizar um corretivo colorido antes da base, e um corretivo da 

cor da pele acima da base. A técnica de corretivo colorido será ensinada no capítulo 

‘Teoria das Cores’. 

 CONTORNO: O maquiador pode utilizar a técnica de ‘luz e sombra’ para acentuar 

ou atenuar traços do rosto e pode ser feito com produtos líquidos e cremosos 

(bases e corretivos), ou produtos em pó. Utiliza-se sempre uma cor mais clara e 

uma cor mais escura que o tom de pele da cliente.  

 BLUSH: É aplicado no alto das maçãs do rosto, pode ser cremoso ou em pó. O 

blush traz jovialidade e um aspecto saudável para a maquiagem.  

 ILUMINADOR: O iluminador não deve ser confundido com a iluminação do 

contorno, apesar de terem relação, o iluminador brilhoso é aplicado em pontos 

específicos onde queremos esse efeito de iluminação do contorno aumentado. 

Exagerar no iluminador pode trazer um aspecto muito artificial e oleoso para a 

maquiagem.  

 PÓ: Deve ser utilizado apenas nas regiões que costumam derreter ou ficarem 

oleosas com mais facilidade. Em casos onde a maquiagem precisa durar muito 

tempo pode se aplicar o pó no rosto inteiro, mas cuide para não exagerar, e dê 

preferência aos pós soltos que geralmente são mais finos do que os compactos. 

2o – OLHOS 
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 SOMBRAS: As sombras são aplicadas em diferentes formatos e podem produzir 

inúmeros efeitos, como aumentar, diminuir, aproximar olhos, estes efeito serão 

explicados adiante. As sombras podem ser cremosas e em pó, e para terem um ar 

mais profissional e sofisticado devem ter suas extremidades esfumadas (sem linhas 

definidas). 

 DELINEADOR/LÁPIS DE OLHOS: Lápis de olhos, de diversas cores, podem ser 

aplicados na linha d’água, ou também como delineadores. Delineadores líquidos e 

em gel podem ser aplicados nas pálpebras superiores, com o delineado gatinho ou 

não. 

 MÁSCARA DE CÍLIOS/ CÍLIOS POSTICOS: A última etapa dos olhos é a aplicação 

de máscara de cílios, podem ser aplicadas várias as camadas, e não se deve 

esquecer de aplicar uma leve camada nos cílios inferiores. Também pode se aplicar 

cílios postiços, que podem ser inteiros ou em tufos. 

 

LUZ E SOMBRA 

A técnica de luz e sombra é bastante antiga na maquiagem, através dessa técnica 

surge o famoso ‘contorno’ que faz com que a maquiagem consiga realçar ou disfarçar 

traços do rosto. Na maquiagem social esta técnica sempre é utilizada para harmonizar o 

rosto, já na maquiagem artística a mesma técnica pode ser utilizada para distorcer o rosto. 

Observe a imagem abaixo: 
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Esta imagem acima é de uma pintura, apesar de parecer uma escultura. Ela se 

chama "Alegoria das Ciências" e foi pintada por Gerard Lairesse em 1675. A imagem 

utiliza apenas o bege e o cinza para criar toda a imagem que parece ter volume, que 

parece preencher o espaço. A mulher sentada no canto direito da tela e o bebê no chão 

parecem estar mais à frente das outras figuras. A maior figura da imagem, no centro 

parece estar um pouco atrás da mulher e do bebê enquanto os outros personagens 

parecem estar bem ao fundo. Todo esse efeito de profundidade, que pode parecer banal 

nos dias de hoje, foi criado através da técnica de luz e sombra. O contorno na maquiagem 

utiliza a mesma técnica e princípios. 

Tudo o que se deseja realçar, aumentar ou projetar deve ser clareado e tudo que se 

deseja ser diminuir, afinar ou afundar deve ser escurecido. Quando a técnica é utilizada 

para fazer contorno no rosto sempre devemos utilizar variações mais claras e escuras do 

tom de pele da cliente, deve se escolher uma cor escura que seja dois ou três tons acima 

do tom de pele da cliente e o mesmo vale para a cor mais clara, escolher um produto dois 

ou três tons mais claros do que o da pele. Ou seja, não existe um tom universal para a o 

contorno e iluminação. Escolher cores muito distantes do tom da pele pode trazer 

problemas para esfumar e fazer um bom acabamento na pele clara e acinzentar a pele 

escura. 

Outro ponto que interfere no contorno é o acabamento, se queremos uma 

iluminação potente, além de produtos mais claros podemos usar acabamentos brilhosos, 

enquanto que acabamentos opacos reforçam a sensação de diminuição / afinamento / 

afundamento.  

A cor escura deve sempre ser um marrom acinzentado ou neutro, pois o objetivo é 

criar uma sombra, um produto marrom avermelhado ou alaranjado dariam sensação de 

bronzeamento e não conseguem alcançar o efeito desejado. 

Para fins didáticos veremos uma descrição dos formatos de rosto mais comuns. Ao 

observar as imagens observe sempre quatro pontos fundamentais para definir o formato: 

os cantos da testa, o osso zigomático*(será explicado com detalhes no vídeo, mas a 

grosso modo é o osso das maçãs do rosto), as extremidades da mandíbula e o queixo. A 

partir das linhas que esses pontos formam é possível ver o formato do rosto de cada 

pessoa. 



A Arte Gerando Renda  Maquiagem Social 

11 
 

 

1. O primeiro rosto da imagem é RETANGULAR, nele a testa, o zigomático e o maxilar 

são alinhados e o queixo possui um bom alongamento. 

2. O segundo rosto tem formato de CORAÇÃO, ou seja, possui o zigomático mais 

largo do que a testa e a mandíbula e queixo mais finos, formando um V bem 

acentuado no terço inferior do rosto. É como que a raiz do cabelo na testa 

reproduza a parte de cima de um coração. 

3. O terceiro rosto é QUADRADO, possui a testa, zigomático e mandíbula numa 

mesma linha. A diferença deste rosto para o retangular é que seu queixo não é 

alongado. O rosto é mais encurtado e sua largura é muito próxima à sua altura. 

4. O quarto rosto é o OVAL, é o formato considerado perfeito nas técnicas mais 

clássicas de maquiagem. Neste formato testa e mandíbulas se alinham, o 

zigomático é levemente destacado e o queixo alongado. 

5. O quinto rosto é o REDONDO, é facilmente confundido com o quadrado. Este 

formato possui testa, zigomático alinhados, o queixo mais encurtado mas todas as 

extremidades são mais suaves e arredondadas. Este formato não possui ângulos 

muito marcados e definidos, mas também tem a sensação de rosto largo, muito por 

conta do queixo que também é encurtado. 

6. O sexto rosto é o TRIÂNGULO, possui queixo e mandíbula muito definidos, e 

zigomático e testa mais estreitos que o terço inferior do rosto. 
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7. O sétimo e último formato de rosto é o HEXAGONAL. Este rosto possui zigomáticos 

mais largos do que testa e mandíbula. O queixo e o desenho da raiz do cabelo na 

testa são bem proporcionais. 

Existem muitos materiais que fazem longas descrições sobre formatos de rosto e 

como contornar cada um deles, porém, acaba sendo mais eficiente e personalizado dividir 

o rosto da cliente em 3 terços e analisar cada uma das partes separadamente. Assim não 

aplicamos contornos desnecessários e podemos contornar apenas as áreas que 

acreditamos que serão beneficiadas com pequenos ajustes. 

A divisão em três terços é feita da seguinte forma: 

 

 TERÇO SUPERIOR: Aqui devemos avaliar se a testa da cliente é alta ou curta (no 

sentido vertical), e também se a testa é larga ou estreita (no sentido horizontal). Os 

ajustes serão ensinados na vídeo-aula. 

 TERÇO MÉDIO: Aqui devemos observar se as maçãs do rosto são bem definidas, 

se o rosto aparenta ser muito largo ou não. Também deve se observar se a região 

das olheiras é funda e se os olhos são muito próximos ou afastados. Devemos 

observar se é do desejo da cliente afinar o nariz, também podemos suavizar a 

sensação de nariz caído. 

 TERÇO INFERIOR: Deve-se avaliar a mandíbula, se ela é muito definida e precisa 

ser suavizada ou se ela não tem projeção nenhuma e acaba não criando uma 

divisão clara entre rosto e pescoço, além disso pode se observar a existência ou 

não de papada para corrigi-la, caso seja necessário. Outro ponto a ser observado é 

o queixo, se ele é curto ou muito alongado, além de pequenos contornos que podem 

dar sensação de lábios mais carnudos / maiores. 
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Aqui é um desenho com muitos contornos possíveis para diversos formatos de 

rosto. 

 

Todos estes contornos têm como objetivo fazer diferentes formatos de rosto 

parecerem ter a forma oval. O que acho interessante é exercitar o seu olhar como 

maquiador e tentar não alterar as características fundamentais da cliente, e sim perceber 

quais são os ajustes que a beneficiarão sem transformá-la em outra pessoa. As pessoas 

podem ser lindas de muitas maneiras e hoje vemos uma infinidade de pessoas 

reconhecidas por sua beleza com os mais variados formatos de rosto. 

 

DICAS PARA FAZER O CONTORNO  

 Sempre se guie pela estrutura óssea da cliente, esta é uma ótima maneira de 

garantir que o seu contorno está bem posicionado. 

 Fazer uma boa marcação de contorno exige treino, seja criteriosa(o) e tente 

reproduzir fielmente o que foi passado em vídeo. 

 Esfume o contorno com calma, esfumar sem cuidado fará a maquiagem virar um 

grande borrão, siga as dicas para esfumar passadas na vídeo-aula. 
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EXEMPLOS DE FORMATOS DE OLHOS 

 

Na próxima folha temos os formatos de olhos mais simples de serem encontrados, 

mas um mesmo olho pode ter mais de uma característica. Um olho pode ser proeminente e 

caído, ou pequeno e afastado, neste caso vamos utilizando uma mistura das indicações.  
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SOBRANCELHAS 

 

A cosmética atual oferece várias alternativas para embelezar as sobrancelhas de 

maneira natural, semi-permanente ou definitiva. 

As sobrancelhas são consideradas a moldura do rosto, podendo ser finas, grossas, 

arcadas, caídas ou naturais, independendo da moda. 

Existem vários recursos para muda-las, deixando o rosto mais bonito e harmonioso, 

melhorando a fisionomia. No passado maquiadores faziam as sobrancelhas das clientes, 

nos dias de hoje esta função é do designer de sobrancelhas. 

Apesar do maquiador não ser o profissional responsável por fazer as sobrancelhas, 

o mesmo deve conhecer as proporções ideais pois durante a maquiagem o profissional 

deve sempre tentar melhorar sua aparência. 

Os preenchimentos na sobrancelha sempre devem ser feitos com sombra marrom 

opaca, ou lápis específico para sobrancelhas. Nunca use lápis ou sombra preta para 

preencher a sobrancelha, pois deixa a maquiagem muito artificial. 

 

CENTRALIZAÇÃO DE SOBRANCELHAS 

 

Para se obter o ângulo correto das sobrancelhas pode-se usar o seguinte esquema: 

1. Início da sobrancelha: Uma linha 

reta passa pelo canto externo do 

nariz e vai até o canto interno do 

olho. 

2. Término da sobrancelha: Uma linha 

na diagonal que vai do canto externo 

do nariz até o canto externo do olho. 

3. Ponto mais alto da sobrancelha: 

Uma linha na diagonal que vai do 

canto externo do nariz e passa por cima da íris do olho. 

 

COLORIMETRIA E HARMONIA DE CORES 
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Uma dificuldade comum na maquiagem é como escolher o tom de base, talvez seja 

a dúvida mais frequente para quem está começando a se interessar pelo assunto ou 

começando a estudar para ser um maquiador profissional. É importante perceber que para 

conseguir escolher um tom de base adequado, e além disso coordenar cores de forma 

harmônica é preciso treinar o nosso olhar para uma melhor percepção das cores. 

 Existem três cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Das misturas dessas três 

cores surgem as cores secundárias: roxo, laranja e verde. Podemos adicionar branco ou 

preto e fazer misturas mais refinadas e chegar em uma variedade incrível de cores. 

 

Neste círculo cromático temos um triângulo com as três cores primárias no centro, 

ao redor do triângulo central as cores secundárias e no círculo de fora as cores terciárias. 

 Para chegar no marrom se misturam as três cores primárias, e partir do marrom 

podemos adicionar branco ou preto e chegar no tom de qualquer pele. O interessante ao 

fazer esse exercício de criar o tom de uma base a partir das cores primárias + preto e 

branco é perceber que cada pele tem uma dosagem única de cada cor. 

Para fazer em casa o mesmo exercício feito na vídeoaula tenha em mente que cada 

uma das três cores primárias têm uma intensidade, ou seja, se misturar uma quantidade 

igual das três cores não vai dar certo. O amarelo é a cor mais fraca das três, o azul é muito 

forte e o vermelho tem uma intensidade média. Para o exercício coloque 60-70% de 

amarelo, 20-30% de vermelho e 10% de azul e vá ajustando aos poucos, adicionando mais 

uma cor ou outra até chegar na cor desejada. 

Uma cor de base tem um tom e um subtom. O tom indica o quão clara ou escura 

aquela base é. Já o subtom indica é mais rosada ou amarelada, alaranjada ou 

esverdeada. Uma pele clara pode ter um subtom quente ou frio e a pele negra, mesmo a 

mais escura pode ser quente ou fria.  
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Para melhor compreensão do subtom vamos olhar a temperatura das cores. Uma 

cor pode ser quente, fria ou neutra. Variações de uma mesma cor pode ter temperaturas 

diferentes, por exemplo, um verde pode ser mais quente (verde amarelado) ou mais frio 

(verde azulado). Mesmo uma cor quente como o vermelho pode ter uma variação quente 

(vermelho alaranjado) e fria (vermelho azulado). 

 

Os tons neutros também podem ser quentes ou frios. Os tons neutros quentes vão 

do branco off-white ao marrom, os neutros frios vão do branco ao preto. 

 

 

Perceber se um tom é quente ou frio exige treino, mas também comparação. É mais 

fácil perceber a temperatura da cor se a compararmos com outras cores. Por exemplo, se 

para escolher um pó para contorno, que deve ser frio (para criar o efeito de sombra), 

compararmos esse pó com outros tons de marrom, ou se colocarmos algo laranja e algo 

cinza perto dele rapidamente perceberemos se ele é mais alaranjado ou acinzentado. 

*Existem os tons neutros, um marrom, por exemplo, pode não ser quente ou frio. 

A partir dos estudos de colorimetria fica mais fácil entender como funcionam os 

corretivos coloridos. Seguindo a lógica das cores primárias devemos ter em mente que 

quando uma cor sobressai muito devemos compensar com as outras cores primárias. Por 

exemplo, se o rosto tem uma mancha vermelha a melhor maneira de neutralizá-la é com 

um corretivo verde, pois se a mancha é vermelha sobram as cores amarela e azul, a 

junção delas é o verde ou seja, o verde neutraliza o vermelho. 

Tons neutros 
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Seguindo essa lógica podemos apontar que: 

 CORRETIVO LARANJA: neutraliza manchas azuladas. 

 CORRETIVO AMARELO: neutraliza manchas roxas  

 CORRETIVO LILÁS: neutraliza manchas amareladas  

 CORRETIVO VERDE: neutraliza manchas avermelhadas  

 

COMO COMBINAR CORES 

 

A maneira mais simples e harmônica de combinar cores é manter sempre a mesma 

temperatura. Ou seja, combinar cores quente entre si, e combinar as cores frias entre si. 

 Os tons neutros nos olhos e na boca nos mais variados acabamentos  combinam 

com qualquer roupa e situação, podendo ser mais dramático ou mais suave de acordo com 

o evento e preferências pessoais. 

Quando desejamos utilizar cores mais vibrantes nos olhos ou lábios devemos 

sempre coordená-los com as roupas e acessórios (brincos, colares, cachecóis) que serão 

utilizados, existem algumas formas de combiná-los.  

É possível fazer uma escolha de visual monocromático, ou seja, utilizar um único 

tom em toda maquiagem e roupa. Ou fazer um tom sur tom, onde vc pega variações de um 

mesmo matiz de cor em e usa em tonalidades diferentes. 

 

Para fazer uma maquiagem ou visual tom sur tom, se escolhe uma matiz de cor, por 

exemplo o laranja, e o utiliza em intensidades diferentes, como aparece em cada ‘fatia’ 

deste círculo. 

 Outra forma de combinar cores é usar as cores complementares, ou seja, pegar as 

cores opostas na roda cromática: 
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Outra maneira de combinar é utilizar cores análogas, ou seja, utilizar cores que 

estão próximas na roda: 

 

 Existe ainda uma terceira maneira de combinar cores, que é utilizando três cores opostas 

como na imagem abaixo: 

 

          Utilizar cores em maquiagens depende muito do gosto pessoal da cliente, portanto 

procure sempre perguntar qual a cor da roupa que a pessoa vai utilizar, e se a cliente já 

havia pensado em alguma cor. 

Quanto mais fortes, chamativas e abertas forem as cores, mais cuidado deve-se ter 

ao combiná-las. Ao utilizar cores mais fortes sempre neutralize os outros pontos do rosto, 

ou seja: caso a boca esteja muito colorida use blush e sombras mais neutros, a menos que 
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a cliente tenha uma identidade muito definida e muita clareza das cores que gosta de 

explorar. 

 

DICAS DE MAQUIAGEM PARA O DIA 

 

A maquiagem para o dia requer bom senso para não ficar carregada demais, tanto 

na quantidade de produtos aplicados quanto nas cores a serem escolhidas. 

As cores indicadas para a maquiagem diurna devem ser de preferência, do grupo 

das cores quente e/ou neutras. Durante o dia o ideal é utilizar um acabamento opaco ou 

acetinado (acetinado é o acabamento com brilho suave), pois sombras metálicas ou com 

glitter acabam tendo seu efeito exagerado na luz do sol.  

Não é indicado fazer contorno para eventos diurnos. 

 

MAQUIAGEM PARA PELE MADURA 

 

A pele madura é aquela que apresenta diversas rugas e/ou linhas finas. A pele 

madura, independente do tipo de pele sempre deve receber um hidratante e utilizar de 

preferência base e corretivo liquido.  Quanto mais fina a camada de produtos na pele 

melhor será o resultado. Dê preferência às cores neutras e opacas, pois o brilho ressalta 

as rugas na região da pálpebra.  

É muito importante delinear os lábios nestes casos, pois muitas senhoras têm 

muitas rugas neste contorno e se o lábio não for delineado o batom corre o risco de 

‘escorrer’ pelas rugas. 

Não é indicado usar delineador ou quaisquer traços muito retos, pois eventuais 

rugas podem dar a sensação de que o traço está tremido. 

 

MAQUIAGEM PARA NOIVAS 

 

O dia do casamento é um dos dias mais esperados pelas mulheres, todas as noivas 

querem se sentir lindas e ser o centro das atenções. É recomendado sempre fazer um 

teste de maquiagem por volta de 3 meses antes da cerimônia, onde a noiva terá a opção 

de ver o que ela prefere. 

A maquiagem da noiva deve ser bem feita e utilizando os melhores materiais (e a 

prova d’agua de preferência) que o maquiador possa ter acesso, pois além de ser um 
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evento longo a noiva abraça e beija diversos convidados, ela também esta suscetível a 

momentos de emoção, onde pode chorar e passar a mão pelo rosto. 

O maquiador deve sempre ter em mente que ao maquiar uma noiva deve optar 

sempre por cores neutras e que realcem a beleza natural da noiva. Ou seja, a noiva deve 

ficar o mais próxima do que ela é no dia a dia, porém mais bonita. O interessante é que a 

noiva olhe seu álbum de casamento no futuro e que independente da época continue a 

achar sua aparência bonita e próxima do que era de verdade. 

 

 


