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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente deve-se considerar a importância da maquiagem como elemento 

fundamental para a criação da identidade de personagem. A maquiagem precisa ser vista 

como primordial para um conjunto de outros elementos a fim de criar a atmosfera ideal 

dentro da sua história seja no teatro, cinema, TV... Quer dizer, o processo de criação da 

maquiagem artística começa com a análise da personagem. É preciso técnicas e conceitos 

mesmo quando a personagem não é realista, pois ainda assim ela precisa ganhar vida! 

Cada pessoa tem uma estrutura física, que devemos levar em conta para a 

construção da maquiagem. A estrutura pode ser pensada a partir da (1) ossatura, 

proeminência, cavidade; (2) musculatura, rigidez, tônus; (3) pele, elasticidade, textura. 

Além da maquiagem propriamente dita, também podemos usar postiços como cabelo, 

barba, bigode, sobrancelhas, pelos aplicados; artifícios de efeitos especiais como 

queimaduras, cortes, arranhões, manchas, ferimentos, marcas, etc.  

Criar uma maquiagem pensando somente em formas e cores, não significa fazer 

uma maquiagem de composição ou caracterização de personagem, esse processo te 

permite ser uma maquiadora-autora / um maquiador-autor, fazendo com que você se 

diferencie no mercado de trabalho. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA FACIAL 

 Esponjas;  

 Recipiente para água e água limpa;  

 Pincéis; 

 Tintas e glitter;  

 1 mesa de apoio e 2 cadeiras sem braços;  

 Toalha para forrar a mesa;  

 Flanela;  

 Removedor de maquiagem ou lenços umedecidos sem cheiro. Não recomendamos 

lenços umedecidos para limpar a pele de crianças; 

 Espelho;  

 Portfólio que mostre a variedade do seu trabalho (opcional) e câmera para expandir 

seu portfólio;  

 Maleta, bolsa de viagem ou mochila para transportar o material. 
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TINTAS/PANCAKES  

 

Procure usar sempre maquiagens (tintas/pancakes) hipoalergênicas de boa 

qualidade, feitas a base de água para pintura facial ou corporal, principalmente em 

crianças. Tintas a óleo, acrílicas ou artesanais não são seguras para o uso na pele, só 

porque está escrito na embalagem “não tóxico”, não quer dizer que é seguro colocar na 

pele. Muitas pessoas são alérgicas aos componentes químicos utilizados em tintas de 

artesanato (como o níquel), podendo desenvolver sérias complicações, como erupção 

cutânea, por exemplo. 

Existem muitas marcas de pintura facial seguras prontamente disponíveis no 

mercado e certificadas pela FDA e EEC, órgãos reguladores. No Brasil, são indicados 

produtos que têm registro e autorização na ANVISA e no INMETRO, como a Camaleon, 

Kryolan, Diamond FX, Snazaroo, Ben Nye, Grimas, TAG, Paradise, Wolf Brother, 

Superstar, Mehron, Tempu, Stargazer, FAB, entre outros. 

A maioria das tintas se apresenta em forma sólida, mas também existem tintas 

líquidas para pintura facial, como as brasileiras Yur e Pintando Carinhas, e as estrangeiras 

Snazaroo e Fantasy Worldwide Flat Liquids. No entanto, como não temos muita 

experiência com elas, vamos nos concentrar nas tintas pancakes que são ativadas pela 

aplicação de água, podendo ser aplicadas com pincel ou esponja de alta densidade 

umedecida. 

É importante cuidar muito bem do seu material, sempre mantenha as tintas limpas e 

secas após o uso, guarde-as em local plano e virada para cima em local fresco. As tintas 

mencionadas acima contêm fungicidas e vão se manter bem conservadas, mas extremos 

na temperatura podem danificar os componentes. 

Há também os 

splitcakes ou rainbowcakes, 

mais conhecidos como 

colorblocks. Temos visto o 

aumento do uso de 

colorblocks, principalmente para “one stroke design”, pinturas que usam apenas um 

traçado para formar um desenho.  
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PINCÉIS 

 

 

 

Um pincel é composto por cerdas / pelos, virola e cabo. Há uma imensa variedade 

de pincéis que são feitos especificamente para o uso na pintura facial e corporal, marcas 

como Da Vinci, Grimas, Diamond FX e Keramik Royal Langnickel. Para melhores 

resultados, busque usar sempre pincéis de boa qualidade, você não precisa comprar 

pincéis especializados, mas a qualidade do pincel interfere diretamente na qualidade do 

acabamento das pinceladas, além de facilitar o controle e a aplicação da tinta. 

 Os pelos podem ser:  

 Naturais – qualquer cabelo macio ou cerda animal. Os preferidos são Marta Kolinsky 

(bem raros e muito caros); ou  

 Sintéticos – geralmente filamentos de nylon 

extrudado. 

 Os tamanhos dos pincéis são especificados por 

número geralmente, embora não haja um padrão exato 

para suas dimensões físicas, os tamanhos 0, 1, 2, 4, 6 e 

8 são os mais comuns. Quanto ao formato, os tipos de 

pincéis mais usados são: redondo (round brush), chato / 

reto (flat), chanfrado, filete, liner, leque, língua de gato 

(filbert), etc. Lembrando que todos os modelos têm 

variedade de numeração e o uso correto do pincel 

vai garantir um melhor resultado. 

 

Filete, redondo, língua de gato, reto / 

chato e batedores 

 

Linha mini brush Keramik 
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PINCEL REDONDO 

 

 

PINCEL LÍNGUA DE GATO 

  

 

PINCEL CHAFRADO 
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PINCEL FILETE 

  

PINCEL LINER 

 

 

PINCEL LEQUE  

  

 NUNCA deixe seus pincéis molhados em embalagens fechadas e muito menos com 

as cerdas viradas para baixo, pois pode deformar os pelos. Guarde-os secos na vertical 

com as cerdas viradas para cima. Para que tenham uma vida útil mais longa, os pincéis 
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devem ser higenizados logo após o uso, basta lavá-los com água e xampu neutro (creme 

rinse também melhora a limpeza). 

A marca Da Vinci tem um salão especializado na limpeza de pincéis. 

 

ESPONJAS 

 

 Esponjas são indispensáveis para cobrir grandes áreas. Para pintura facial e 

corporal, as esponjas precisam ser 

de alta densidade (ou uma esponja 

de banho para bebê cortadas em 

tamanhos convenientes). Não use 

esponjas de látex para tintas a 

base de água. Esponjas naturais podem dar um ótimo efeito ao seu design, além de ser 

bem macias.  

Há dois métodos de se trabalhar com esponja:  

 1 esponja por pessoa; ou  

 1 esponja por cor.  

Se for usar uma esponja por cor, substitua a esponja quando ela estiver muito suja 

devido ao blending (mistura entre cores). Você também pode armazenar suas esponjas em 

um recipiente com água para ajudar a reduzir a coloração quando for limpá-las.  

 Esponjas de alta densidade podem ir à máquina de lavar (usar água quente e sabão 

neutro) e isso pode melhorar a textura delas, deixando-as mais macias. Você também 

pode lavá-las na mão, em água quente e sabão ou xampu neutro, é importante enxaguar 

muito bem para retirar toda tinta e o detergente. 

 Verifique se as esponjas estão bem secas antes de guardá-las em um saco ou caixa 

limpa para evitar a proliferação de bactérias. 

 

GLITTER 

 

 Somente use glitter de grau 

cosmético 100% poliéster, não use 

glitter de artesanato na pele, eles 

podem conter metais e vidro. 
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Existe uma grande variedade de cores de glitter no mercado, um dos nossos 

favoritos é AURORA, pois tem um efeito de cor tipo arco-íris e vai muito bem com todas as 

cores.  

 

HIGIENE E SAÚDE 

 

 Essas orientações simples ajudarão você a manter a segurança, a higiene e a 

qualidade do seu trabalho, tonando-o mais fácil: 

 É imprescindível a autorização dos responsáveis para pintar uma criança; 

 Nunca pinte alguém com cortes ou feridas abertas no rosto, isso pode causar 

irritação, ardência, desconforto. Ofereça a opção de pintar o braço, por exemplo. O 

mesmo vale para quem está com conjuntivite ou claramente indisposto; 

 Não é recomendado pintar crianças menores de dois anos, pois a pele é muito 

sensível e muitas vezes não entendem o que está acontecendo com elas. Se 

houver autorização dos responsáveis, ofereça uma pintura na mão; 

 Tenha sempre disponível uma fonte de água (uma garrafinha, um jarro...) para 

mudar de água com frequência; 

 Se for pintar sentado, procure sempre ter uma cadeira confortável, e se for trabalhar 

em pé, tente usar sapatos confortáveis, pois ficar numa posição desconfortável por 

muito tempo pode causar danos ao seu corpo a longo prazo;  

 Tente posicionar as crianças sentadas a uma altura que seja confortável para você, 

a fim de evitar ficar curvado por muito tempo;  

 Organize o seu espaço de trabalho para otimizar seu trabalho. Para evitar lesões e 

stress, é importante fazer pausas durante o trabalho, especialmente se você está 

num evento durante o dia todo. Quem nunca usou o “preciso ir ao banheiro” como 

desculpa para poder esticar as pernas e as costas?; 

 Lembre-se de beber água durante o trabalho, e se alimentar bem antes de chegar 

num evento; 

 Sempre limpe o seu material depois de cada trabalho. 
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TÉCNICAS E DICAS BÁSICAS 

 

 Se você está começando, pode obter melhores resultados se dedicando entre 5-10 

desenhos diferentes. Domine estes primeiramente e vá aumentando seu portfólio 

conforme sua evolução; 

 Tenha uma boa iluminação para ver bem as cores, trabalhe próximo ao seu modelo, 

de modo que a pele dele esteja bem iluminada; 

 Uma boa forma de manter seu modelo parado é descansar sua mão livre sobre a 

cabeça dele, basta usar a ponta dos dedos, assim você pode virar o seu modelo de 

lado a lado enquanto estiver pintando e também pode ajudar a manter o cabelo 

longo fora do rosto; 

 Converse com seu modelo para que ele não fique nervoso, diga o que você está 

fazendo, por exemplo: vou passar o pincel no seu olho direito, vou pintar o seu 

nariz, e assim por diante; 

 Pergunte sempre quais cores cada pessoa prefere, não presuma que toda 

menininha gosta de rosa, por exemplo; 

 Procure manter seu pincel em ângulo reto com a pele, você pode usar o dedo 

mindinho para ter melhor equilíbrio. 

 

PRATIQUE, PRATIQUE, PRATIQUE!!! 

 

É muito importante praticar as suas pinceladas, tente sempre pincelar com 

confiança e de modo fluido, sem ficar parando e quebrando as linhas do desenho.  

Pratique com um pincel médio redondo, começando com o pincel bem carregado de 

tinta e com a ponta do pincel angulada delicadamente, comece a aplicar a tinta criando 

uma linha bem fina e, aos poucos, deite e pressione o pincel para fazer um traço mais 

grosso, depois comece a levantar o pincel para formar um traço fino novamente, e assim 

por diante. 

 

APLICANDO A BASE 

 

Antes de começar a pintar, certifique-se de que a esponja esteja limpa. Quando estiver 

aplicando a base, a esponja deve estar úmida e não molhada (ao apertar a esponja, não 
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deve escorrer água). Se a esponja estiver muito molhada, vai transferir muita tinta para a 

pele e a base ficará grossa demais, e a base ideal deve ser leve e uniforme. Borrife água 

na esponja seca mais ou menos 2-3 vezes, e em seguida passe-a com firmeza na tinta 

para carregar, aplique na pele com movimento de pressão e torcendo a esponja para dar 

uniformidade. Para não deixar linhas na sua base, aplique a tinta com pequenos toques e 

movimentos rápidos.  

Certifique-se que a base está bem feita antes de passar para o próximo estágio do 

design. É muito importante ter uma base uniforme, mas não precisa estar absolutamente 

perfeita. 

 

A RODA DE COR 

 

No esquema RYB (ou subtractivo), as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. 

As cores secundárias (verde, laranja e violeta) são criadas misturando duas cores 

primárias. E as cores terciárias são criadas misturando uma cor primária com uma cor 

secundária. 

Combine cores primárias ou cores que estão lado a lado na roda de cor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao misturar as cores que são opostas na roda de cor, você apenas vai encontrar 

diferentes tons de marrom onde essas cores se encontram, por exemplo: vermelho e verde 

ou laranja e azul. 
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Usando a técnica de carregar duas cores em uma esponja é possível fazer uma 

mistura harmoniosa entre duas cores. Você também pode misturar qualquer cor com 

branco ou preto. 

 Para criar uma mistura que começa e termina com cores secundárias, você precisa 

colocar a cor correspondente primária no meio, ou seja, três cores. Uma boa maneira de 

criar uma mistura assim é colocar três cores na esponja, fica muito bonito, é a mesma 

técnica com duas cores, mas você pode precisar de uma esponja maior. 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONIA DE CORES 

 

Existem três classificações básicas de cores na 

maquiagem: cores quentes, cores frias, cores neutras. 

Estas cores podem variar de intensidade (escura ou clara) 

e acabamento (mate/opaco, cintilante, metálico). A 

maneira mais simples de combinar cores é utilizar cores 

quentes com cores neutras, ou cores frias com cores neutras. Também é possível utilizar 

apenas cores neutras. 

Uma boa maneira de fazer estas combinações é utilizando a roda cromática.  
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Pode-se utilizar a roda cromática pegando cores opostas; ou utilizando tons 

complementares, quer dizer, cores que estão próximas na roda, sempre mescladas com 

cores neutras; ou utilizando três cores opostas como nas imagens abaixo. 

 

 

 

 

CAVEIRA MEXICANA 

MATERIAL: 

 

 Tinta a base de água ou clown (depende do evento); 

 Tinta vermelha, branca, preta e amarela;  

 Glitter vermelho e dourado; 

 Esponjinhas; 

 Pincéis. 
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ARABESCO NEÓN 

MATERIAL: 

 

 Tinta líquida neón; 

 ColorBlocks neón;  

 Esponja formato gota;  

 Glitter em pó;  

 Pincel reto nº 18; 

 Pincel redondo n° 2 e 4; 

 Pincel filete. 

           

PASSO A PASSO: 
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BORBOLETA 

MATERIAL: 

 

 Pankake Cremoso ou tinta líquida nas cores amarelo, rosa e 

roxo, preto e branco; 

 Esponja em formato de asa de borboleta; 

 Glitter; 

 Pincel redondo nº2; 

 Pincel filete. 

 

PASSO A PASSO: 

 

 

 

FELINO 

MATERIAL: 

 

 Tinta amarela;  

 Tinta laranja;  

 Tinta branca;  

 Tinta preta;  

 Pincéis. 

 

PASSO A PASSO: 
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HOMEM ARANHA 

MATERIAL: 

 

 Pankake Cremoso ou tinta líquida nas cores vermelho, preto e branco; 

 Esponja em formato de asa de borboleta; 

 Glitter; 

 Pincel redondo nº2; 

 Pincel filete. 

 

PASSO A PASSO: 

 

 

 

FERIMENTOS 

MATERIAL: 

 

 Massa moldável; 

 Sangue cenográfico; 

 Base na cor da pele; 

 Látex. 
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PASSO A PASSO: 

 

 

 

SEREIA 

MATERIAL: 

 

 Tinta neon verde;  

 Tinta neon azul;  

 Tinta neon amarela;  

 Tintas preta e branca;  

 Glitter holográfico branco. 

 

PASSO A PASSO: 
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EXTRAS 

 

 

 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Maquiagem Artística 

19 
 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Maquiagem Artística 

20 
 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Maquiagem Artística 

21 
 

 


