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É conhecida a importância de expressarmos algumas 
características mediante nossa imagem, e o visagismo gira em 
torno exatamente desse conceito, porque trata de todo o contexto 
da face, que é onde se localiza parte de nossa identidade, por isso 
todos os elementos que a envolvem expressam uma identidade 
visual, como os cabelos, a maquiagem, o formato de rosto, da 
boca, do nariz, entre outros. 

Estudar o rosto humano é desvendar através da linguagem 
visual particularidades infinitas de cada pessoa. Fernand Aubry criou 
o termo “visagismo”, mas tão somente isso. “Dizer que Fernand 
Aubry ou qualquer outro criou o visagismo em si é tão absurdo 
como afirmar que Freud criou a psicologia.” Hallawell continua: “O 
que ambos criaram foram métodos para aplicar esses conceitos, 
mas com a diferença de que Freud publicou seu método e Aubry 
não” (HALLAWELL, 2009).

Na área do embelezamento, o visagismo é uma percepção da 
imagem na qual conseguimos revelar e valorizar, por meiodo uso 
de ferramentas, um estilo próprio em que é possível ressaltar o que 
há de mais belo e individual em cada pessoa, independentemente 
da idade, lançando mão de técnicas de maquiagem, cortes de 
cabelo e cores de tinturas, adaptando estas ao estilo de vida de 
cada um, ou às diferentes ocasiões. 

Convite à leitura



T1 - Os princípios do visagismo: identidade e adequação 5

Os princípios do visagismo: 
identidade e adequação

Tema 1

POR DENTRO DO TEMA

1. Os princípios do Visagismo: Identidade e Adequação

1.1. A beleza e a estética através da arte

Para entendermos de assuntos como beleza, visagismo e 
identidade, precisamos de um breve percurso histórico com olhar 
voltado para as diferentes concepções de ideais de beleza que vêm 
de registros mais antigos, desde a pré-história até o século XXI, tendo 
como referência a História da Arte.

Temos registros existentes há 25.000 anos, que foram preservados 
na arte primitiva por meio de pinturas, esculturas e outras manifestações 
culturais. Nessa época, existia uma consciência sobre a estética entre os 
seres da mesma espécie. Nos desenhos, além de animais e atividades 
diárias, como a caça, é possível notar a figura feminina representada e 
cultuada como reprodutora: as mulheres de curvas volumosas eram 
convencionadas como belas.

Por que trabalhar o belo através da arte?

Porque foram os artistas, os poetas e romancistas que nos 
contaram, ao longo dos séculos, o que era considerado belo e nos 
deixaram seus exemplos. 

A representação feminina do belo é facilmente notada, as 
figuras representadas aqui trazem curvas volumosas e a fertilidade 
é sugerida pelos seios fartos à mostra.
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 Fonte: <http://migre.me/wyYwa>. Acesso em: 11 
jun. 2016.

Figura 1.4 | Papiro Egípcio (Horus 
e Nefertari) 

Fonte: <http://migre.me/wyUjg>. Acesso em: 
11 jun. 2016.

Figura 1.2 | Venus de Willendorf

Outro registro antigo e que nos relata padrões estéticos vem 
da cultura egípcia, que representa seu ideal de beleza através das 
esculturas e pinturas de faraós encontrados em monumentos e 
túmulos que revelam o ideal de beleza daquela época. Essas 
representações de arte não buscavam retratar só o presente, mas 
a eternidade, já que eles acreditavam que dessa forma estenderiam 
essa posteridade de beleza para o mundo espiritual.

 Fonte: <http://migre.me/wyYxH>. Acesso em: 11 jun. 
2016.

Figura 1.3 | Templo Abu Simbel

Na Grécia antiga, entre 1300 e 1600, surgiram os estudos no 
campo da arte, literatura e ciências, o belo, aqui idealizado, foi 
representado em esculturas clássicas e na arquitetura dos teatros 
e complexos esportivos, e aqui é fácil a percepção da grande 
influencia mitológica nesse contexto.

Fonte: <http://migre.me/wyUig>. Acesso em: 
11 jun. 2016.

Figura 1.1 | Venus de Laussel
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Arte Grega

 Fonte: <http://toindoparaafranca.blogspot.com.
br/2013/03/a-arena-de-nimes.html>. Acesso em: 11 
jun. 2016.

Fonte: <http://lugouv.blogspot.com.br/2011/01/
laocoonte-descubrindo-arte-em-sampa.html>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.

Figura 1.5 | Anfiteatro Nimes, França Figura 1.6 | Laocoonte e seus filhos

Arte Renascentista

Na Renascença, as musas que eram retratadas nas telas da 
maioria dos artistas da época tinham formas arredondadas, eram 
“rechonchudas” e pálidas, e esse estereótipo era de fato um 
indicador de vitalidade e nobreza, já que as camponesas eram 
queimadas pelo sol e magras por causa do trabalho do campo, 
uma estética contrastante com o padrão de beleza do século 
XVI. Dentre os principais pintores daquela época, destacamos: 
Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. 

Arte Renascentista

Fonte: <http://migre.me/wyYFn>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 1.7 | O nascimento de Vênus, de Sandro 
Botticelli

Fonte: <http://migre.me/wyYEP>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 1.8 | Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci
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Chegando aos tempos modernos, no final do século XIX, o 
movimento impressionista merece reconhecimento, tendo se 
desenvolvido junto à industrialização da sociedade. A principal 
característica foi o realismo, o olhar subjetivo da forma e sua 
técnica. A representação do perfeccionismo por meio das 
estatuetas gregas e romenas é tida como ideal estético, esse estilo 
de arte clássica disseminou-se em toda a Europa até o final do 
século. 

Arte Realista

A grande quebra de paradigmas na arte aconteceu por volta 
de 1910, quando ocorreu uma rejeição dos padrões clássicos, 
impressionistas, de beleza. Tal movimento foi batizado como 
Modernismo, uma tentativa de ser “moderno”, um movimento que 
buscava abandonar os valores estéticos antigos. Seu novo olhar 
não estava mais preso à forma ou à técnica, o foco nesse momento 
estava em representar a “sensação”, o sentimento do artista.

Aqui no Brasil tal movimento foi representado pela Semana 
de Arte Moderna, no ano de 1922, da qual participaram diversos 
artistas e intelectuais, dentre eles Anita Malfatti e o escritor Oswald 
de Andrade, com um destaque especial para o pintor Di Cavalcanti 
e suas modernas mulatas.

Figura 1.9 | Autorretrato, Auguste 
Courbet

Figura 1.10 | As Respigadeiras, de 
Millet, Museu D'Orsay, em Paris
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Figura 1.11 Figura 1.12 

Os movimentos artísticos que surgiram no século XX, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, foram classificados como arte contemporânea. 
Entre os mais reconhecidos estão o Cubismo, de Pablo Picasso, em que 
as formas cilíndricas e simétricas se misturam com uma visão distorcida 
da realidade; o Dadaísmo, de Marcel Duchamp, um exímio visionário que 
convencionou a ideia de que tudo poderia ser arte, até mesmo uma latrina; 
e o Surrealismo enigmático de Salvador Dali e Pollock, que disseminaram o 
conceito de que a arte não nasceu para ser entendida.

Cubismo

Figura 1.13 | Autorretrato, Pablo 
Picasso, Galeria nacional, Praga

Figura 1.14 | O Beijo, Pablo Picasso, 
1969

Modernismo (Brasil), Di Calvalcanti. 
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Surrealismo

Já em meados da década de 1960 e 1980, a época foi marcada pela 

Pop Art, inserida por Andy Warhol, e aqui começamos a entrar no viés que 

pretendo discorrer sobre uma reflexão da estética e dos ideais de beleza 

no século XXI. As grandes mudanças que podemos observar nesse 

período são as influências da mídia e da indústria cultural na sociedade. 

Andy Warhol interpretou ícones da mídia e retratou grandes artistas da 

época, como Elvis Presley e Marilyn Monroe, também estabeleceu um 

diálogo com produtos como garrafas de Coca Cola, Sopas Campbel, 

entre outros itens de consumo. Trouxe uma concepção da produção 

mecânica da arte, como a técnica da serigrafia, e disseminou a arte na 

moda, no cinema e nas mídias de massa.

Figura 1.17 | A persistência da memória, Salvador Dalí, Museu de Arte Moderna, Nova York

Dadaísmo

Figura 1.15 | Foutain, Marcel 
Duchamp

Figura 1.16 | Um Rumor Secreto, 
Marcel Duchamp
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A partir desse momento na história da arte, as mídias e revistas 
impressas exerceram forte influência sobre a disseminação de ideais 
de beleza nos diferentes contextos. O conceito da aldeia global, criado 
na década de 1960 por Herbert Marshall McLuhan, está relacionado 
diretamente ao conceito de globalização e corresponde a uma nova 
visão do mundo possível através do desenvolvimento de tecnologia 
moderna de informação e comunicação e pela facilidade e rapidez 
dos meios em que são distribuídos. Assim, percebemos que os ideais 
de beleza se instalam facilmente em nosso meio devido a tanta 
informação que nos cerca e nos bombardeiam de imagens e padrões 
estereotipados de beleza. Ouvimos tanto que a beleza diferente é 
muito interessante, mas que beleza diferente é essa que segue os 
mesmos padrões estipulados pelas mídias? 

1.2 História do Visagismo e suas Contribuições para a Estética 
Facial

O que desejamos expressar com a nossa imagem? Esse é o 
questionamento que permeia os conceitos de Hallawell em uma 
de suas obras, e esse pensamento é realmente relevante quando 
nos deparamos com a busca nos dias atuais por padrões estéticos 
estipulados por muitos meios, especialmente as mídias. É exatamente 
em torno desse recorte, que envolve mídia, identidade e imagem 
pessoal, que o visagismo proposto neste material se apoia, justamente 

Figura 1.18 | Pop Art de Andy Warhol - 
Marilyn, 1964

Figura 1.19 | Pop Art de Andy Warhol - 
Campbells Soap Cans

Pop Art
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porque o rosto do indivíduo é a principal expressão da identidade, 
assim, se a face não estiver de acordo com a personalidade do 
indivíduo, essa pessoa terá problemas em se relacionar com outras 
pessoas ou consigo mesma.

O profissional da área de embelezamento pode facilmente aliar 
conhecimentos de algumas técnicas de visagismo na tentativa de 
reconhecer a personalidade de cada indivíduo, desvendando assim 
algumas inquietações de seus clientes em relação à sua imagem 
pessoal. A palavra visagisme, derivada de visage, significa, em francês, 
rosto. Foi usada por Fernand Aubry, em 1937, com o intuito de criar 
uma imagem personalizada, seguindo conceitos do visagismo, que 
existe há séculos e nos mostra que todo estilo é uma manifestação 
individual e personalizada.

O profissional da área de embelezamento com conhecimentos e 
conceitos voltados para as técnicas de visagismo deve reconhecer que o 
estilo, a personalidade, as crenças, a cultura e principalmente o contexto 
em que os indivíduos estão inseridos estabelecem fortes influências 
para a construção da imagem adequada. Podemos observar na história 
exemplos de pessoas como Maria Antonieta e Cleópatra, que cultivavam 
um estilo próprio, entretanto, naquele momento da história, respeitar um 
estilo significava pertencer a alguma classe que impusesse princípios e 
valores, e isso era atribuído a grupos, e não individualmente.

Tanto nas culturas ocidentais como nas orientais, o estilo de 
cada pessoa era uniforme e estabelecido de acordo com as elites 
existentes. No século XX, essas elites culturais se diferenciavam por 
seus estilos, principalmente pelas elites de poder. Um exemplo das 
diferenças de estilos, observado e reconhecido por Fernand Aubry, era 
que um artista com valores e visões de um mundo materialista não 
poderia ter uma imagem sequer parecida com um integrante de uma 
elite centralizadora, conservadora e cristã. 

Contudo, Aubry, entendendo essas necessidades, criou a ideia 
de uma imagem despadronizada. Isso aconteceu depois da Primeira 
Guerra Mundial, e quando essa ideia foi disseminada, as pessoas 
começaram a entender que poderiam se desvencilhar dos padrões 
estéticos parecidos entre si. Seguir regras e padrões não permite que 
a criatividade seja estimulada e isso vai na contramão dos conceitos 
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Para personalizar características individuais de cada pessoa, é 
necessário um enfoque estético, que ajuste cabelo, maquiagem, 
traços físicos, entre outras características do rosto, e aos poucos, a 
sociedade se abria para a expressão individual, principalmente na 
década de 1960, em Londres, com o trabalho de um cabelereiro que 
também teve grandes contribuições para o visagismo, Vidal Sassoon. 
Cada vez mais se contestava a imposição da beleza idealizada e se 
falava muito em expressar a beleza interior do indivíduo, porém, 
nunca foi possível aplicar esse conceito totalmente, porque faltavam 
informações essenciais, principalmente sobre linguagem visual. 

Fernand Aubry não deixou suas contribuições e descobrimentos 
registrados para a história do visagismo, porém, cada vez mais era 
constatado que a beleza ideal e padronizada não existia, e a aplicação 
de se apropriar da beleza interior também discutia a beleza interior de 
cada indivíduo. Porém, não era possível aplicar esses conceitos já que 
não existiam livros e materiais suficientes para o profissional da beleza. 

Foi quando Philip Hallawell, reconhecendo essas necessidades, 
contribuiu para essa área de conhecimento com livros, artigos 
e pesquisas que, além de facilitar o trabalho de muitos profissionais 
da área do embelezamento, também trouxe aprimoramento, 
principalmente sobre a linguagem visual. Sendo Hallawell o principal 
escritor que discorre sobre esse assunto no Brasil, sua literatura se 
faz importante para os profissionais da área de embelezamento, 
principalmente para os que estiverem pautados na construção da 
beleza do rosto individualizada.

do visagismo, que é exatamente despadronizar e adaptar imagens 
personalizadas de acordo com cada indivíduo distinto.

O visagismo é a arte de criar uma imagem personalizada, 
abrange muitas áreas do conhecimento: estética, artes 
visuais, geometria, física óptica, matemática, psicologia, 
antropologia e sociologia. Analisar o cliente é importante, 
porque o profissional de beleza precisa saber reconhecer 
com que tipo de pessoa vai trabalhar. Ele precisa também 
ter consciência de como sua criação, no cabelo ou na 
maquilagem afetará o estado psicológico e emocional e o 
comportamento desse cliente. (HALLAWELL, 2009, p. 32)
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Outros nomes também tiveram relevância para o visagismo. Robert 
Dorr criou o Color Key System, que mudou a indústria cosmética por 
mostrar que as tonalidades de pele poderiam ser classificadas como 
quentes ou frias. Suzanne Caygill (1911-1994) também teve grande 
influência para conceitos do visagismo e colaborou com uma pesquisa 
aprofundada sobre cores de pele, identificando, na década de 1940, 
32 tipos de tonalidades diferentes, e contribuiu ainda com a criação da 
Suzanne Caygill Academy of Color e escreveu Color: The Essence of 
You (Celestial Arts: Millbrae USA, 1980), infelizmente não catalogado. 

Para simplificar essa pesquisa e identificar o tipo de cada pele, 
desde então, elas estão classificadas em quatro estações: primavera, 
verão, outono e inverno. Isso é explicado no livro de Berenice Kentner, 
Color Me A Season. Outro autor que tornou público o conceito do 
visagismo nos últimos anos foi Claude Juillard, coautor do livro 
Formes et Couleurs (Solar: Paris, 1999), com Brigitte Gautier. Ele foi o 
principal responsável por manter vivos alguns conceitos do visagismo, 
e também por criar o método que se baseia na análise da linguagem 
corporal e comportamental e nas características físicas. 

Entretanto o visagismo se restringe especialmente a formatos de 
rostos, olhos, tons de pele e formatos de sobrancelhas, já a análise 
da personalidade é mais intuitiva que qualquer outra coisa e, por 
consequência, a tendência à padronização é muito grande. Philip 
Hallawell criou uma técnica associada a quatro áreas de estudo 
científico: linguagem visual, psicologia, ciência e antropologia. Em se 
tratando da psicologia, no conceito do visagismo, ela engloba a teoria 
de símbolos de arquétipos, do psicólogo Carl Jung, estudos sobre 
identidade, personalidade e temperamento. 

Quem trabalha com imagem pessoal entende que seu trabalho está 
diretamente ligado à psicologia e aqui se enquadram todos os profissionais 
do embelezamento: cabelereiros, esteticistas, maquiadores, cirurgiões 
plásticos, consultores de imagem, personal stylists, entre outros. Por isso, 
é preciso toda cautela quando falamos sobre “diagnósticos” relacionados 
à imagem de um indivíduo, esse parecer pode afetar psicologicamente 
– positiva ou negativamente – o indivíduo. Por isso, o trabalho de um 
visagista ou de um profissional que trabalha com esses conceitos, 
mesmo que superficialmente, precisa ser conciso e organizado, para que 
o resultado traga benefícios a seus clientes. 
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De acordo com a psicanálise, a imagem que temos do nosso 
corpo estabelece nossa identidade sexual, mas o que tem maior 
peso na elaboração da nossa identidade é a imagem do nosso rosto. 
Enquanto crianças, não criamos nossa própria imagem, e sim nossas 
mães, que com seus gostos, valores, estilos, entre outros, determinam 
nossas roupas, nosso corte de cabelo e as cores que usamos, tudo de 
acordo com suas preferências pessoais. 

É só a partir da adolescência que o indivíduo consegue se impor e 
então decidir coisas básicas do cotidiano, como a roupa que pretende 
usar, a cor e o corte do cabelo, a cor da maquiagem, entre outros. 
Porém, essas escolhas são ainda muito influenciadas por fatores 
externos, como: padrões e ideais estabelecidos pelo meio em que o 
indivíduo está inserido.

Na fase adulta, a imagem chega, finalmente, ao que somos, 
entretanto, existem pessoas que se olham no espelho e não 
reconhecem sua verdadeira essência, portanto, sua identidade não 
está completamente em sintonia com seu interior, ora por apresentar 
mais características negativas que positivas, ora por não saberem o 
que desejam expressar com suas próprias imagens, parecendo assim 
caricaturas de si mesmas.

É por isso que o rosto é ao mesmo tempo uma identidade 
e uma máscara. Essa máscara será saudável se funcionar 
como uma proteção ou escudo. Não se escancarando 
ao mundo, a pessoa se defende da vulnerabilidade. Mas 
esconder a essência do seu ser pode provocar varias 
crises de identidade. (HALLAWELL, 2009, p. 30)

Segundo Hallawell, o grande paradigma que o profissional de 
beleza enfrenta refere-se à palavra desenho, o autor refere-se ao 
“desenho” com o sentido de desígnio, que significa intenção. Com 
isso, o profissional de visagismo deve entender que a linguagem visual 
é o conjunto de símbolos e signos que representam e expressam 
sensações, emoções, conceitos e intenções. Os maquiadores são 
como pintores de telas, pois trabalham com as possibilidades de colorir, 
ressaltar, disfarçar e deixar bela aquela moldura/face que representa o 
indivíduo. No caso do cabelereiro acontece a mesma coisa, porém, 
com a tesoura ele esculpe o formato do rosto, deixando os traços mais
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harmônicos e esteticamente coerentes com a personalidade de cada 
cliente/indivíduo.

Dentro dos conceitos do visagismo é importante ressaltar que a 
leitura da personalidade do indivíduo não se dá somente através das 
características do rosto, pelos traços da face, esse é apenas um dos 
passos do processo que envolve vários outros na análise, cujo objetivo 
principal é dar ao indivíduo uma imagem personalizada. Mais uma vez, 
precisamos estabelecer uma conexão com a antiguidade e entender 
como os temperamentos eram estudados nas culturas chinesa, hindu 
e grega, para a qual Hipócrates teve relevante contribuição. Na cultura 
chinesa os temperamentos são cinco e têm nomes de elementos, 
água, fogo, terra, madeira e metal.

Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, um 
pesquisador grego do século IV a.C., chamou os temperamentos 
de colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Já os hindus 
classificaram apenas três os temperamentos, são eles: vata, pita e 
kappa. A medicina holística, que é conhecida também como medicina 
do ser, era aplicada em muitas culturas da antiguidade. Os médicos 
tratavam todas as pessoas com igualdade de diagnósticos e viam as 
doenças como desequilíbrios, entendendo assim que todas as pessoas 
deviam abandonar velhos hábitos, comportamentos e atitudes para 
alcançarem êxito nos tratamentos, pois eles consideravam que os 
desequilíbrios tinham origem nas emoções do indivíduo. Vamos 
entender, a partir de agora, como nós, enquanto profissionais da área 
de embelezamento, podemos identificar por meio das características 
do rosto do indivíduo parte de sua identidade.

As características do nosso rosto representam nossa identidade, 
mas o que define parte da nossa personalidade é a cor do cabelo, 
o formato da sobrancelha e o corte de cabelo, e geralmente essas 
características são diferentes da nossa imagem original, aquela que 
temos de cabelo molhado, para trás e sem maquiagem. Porém nos 
enxergamos exatamente como estamos no momento e essa imagem 
define nossa identidade.

Seu rosto é você – para você mesmo e para os outros. 
Reconhecemos as pessoas principalmente pelo rosto. 
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As outras características, como o andar, os gestos ou a 
fala, são muito menos importantes no reconhecimento 
de um indivíduo. (HALLAWELL, 2009, p. 37)

O equilíbrio entre a imagem do próprio rosto e a imagem 
interna que a pessoa tem de si mesma é essencial para 
sua saúde mental, emocional e física, elevando sua 
autoestima e autoconfiança. (HALLAWELL, 2009, p. 38)

Os princípios do visagismo, além de harmonizar todas as 
características que temos no rosto, também precisam representar o 
que sentimos interiormente, é por isso que o profissional que se apoia 
em conceitos do visagismo não pode, por exemplo, fazer um corte 
de cabelo extravagante ou usar uma coloração muito moderna se seu 
cliente tiver uma personalidade introvertida: a imagem representada 
será equivocada e poderá trazer transtornos para esse indivíduo.

O visagista precisa se apropriar da linguagem visual e usar suas 
técnicas (maquiagem, cabelo, sobrancelha) para transformar a 
intenção do cliente na imagem compatível ao que se deseja. Para 
chegar ao momento de encontro do “eu interior” com o “eu exterior”, 
é necessário que o profissional respeite os gostos, valores e estilo do 
seu cliente, para que não ocorra um estado de crise de identidade, 
podendo causar problemas para a imagem do indivíduo. Esse conflito 
de imagem é muito recorrente em reality shows nos quais mudam o 
estilo das pessoas para melhorar sua aparência sem respeitar os gostos 
de cada um. Isso pode desencadear problemas psicológicos e ainda, 
o que é comum, depois de certo período de tempo, o indivíduo faz o 
“caminho de volta” ao seu estilo e características iniciais.

Alguns profissionais do visagismo não têm consciência de que a 
mudança na imagem pessoal do indivíduo pode ter efeitos influentes 
no comportamento emocional e psicológico da pessoa. Isso pode 
ser notado também na infância, quando algumas mães, por causa 
de valores culturais e emocionais, refletem em seus filhos tais 
comportamentos; a criança pode ser tímida e a mãe projetar nela seus 
anseios, podendo assim frustrá-la.
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Outro fator influente acerca da imagem dos indivíduos é a mídia, e 
os indivíduos que ainda não tiveram um encontro com sua verdadeira 
personalidade, podem se equivocar quando, por exemplo, decidem 
copiar o corte ou a cor de cabelo de uma personalidade de filme ou 
novela, sem entender ou respeitar tantos fatores que podem fazer 
com que esse mesmo indivíduo perca suas referências ao optarem 
por mudanças drásticas sem consultas aprofundadas de tonalidades 
de pele e características do rosto. Isso pode fazer com que os clientes 
percam suas referências individuais.

Até meados de 1960 era comum pessoas se vestirem igual, 
terem o mesmo corte de cabelo, a mesma maquiagem, ditados pela 
sociedade ou de acordo com a moda da época, fazendo com que 
todos parecessem estar uniformizados. O que acontece hoje é que 
cada indivíduo se identifica com determinadas “tribos urbanas” e se 
caracteriza de forma parecida, porém, menos padronizados.

As pessoas procuram se diferenciar com tatuagens 
personalizadas e no modo de se vestir, mas ignoram que é o 
rosto e o cabelo que estabelecem o estilo. Por isso continuam 
uniformizadas. (HALLAWELL, 2009, p. 46)

De acordo com Vigarello, “A beleza é algo que chama a atenção 
do homem desde o início dos tempos”, seja na literatura, na pintura, na 
arte ou no próprio homem. Os pintores famosos procuravam modelos 
que lhes eram belas para pintarem. “É nos ateliês que se acumulam, 
desde o fim do século XV, retratos de mulheres escolhidas menos por 
seu prestígio ou seu estatuto social do que por sua beleza.”

Foi a partir do século XIX que surgiu uma nova classe, não menos 
abastada, que acreditava que merecia os mesmos poderes e direitos 
da nobreza, e por isso copiou o estilo e o padrão dos nobres, visando 
principalmente à ascensão social. O que acontecia na Europa quando 
a nobreza criou um estilo próprio, reconhecido em qualquer país, fazia 
com que seus membros fossem identificados com facilidade, pois 
expressavam valores e princípios da classe (nobreza): refinamento, 
cultura e sofisticação. Isso tudo era percebido através dos modelos 
e tecidos das roupas, dos penteados e da cultura do indivíduo, 
sinalizando que a pessoa tinha dinheiro.
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Porém, segundo Hallawell, valores, princípios e estilo não se 
compram. Na antiguidade, para ter um estilo era necessário conteúdo, 
algo que muitos dos burgueses não entendiam. Os burgueses 
confundiam beleza e estilo com luxo e ostentação. Estes sim eram 
possíveis de adquirir com dinheiro, porém, não proporcionavam estilo. 
Entretanto, o poder exclusivo desapareceu da classe nobre e com isso 
o estilo perdeu seu requinte e deu lugar à particularidade. 

O que acontece nos dias atuais é que muitas pessoas confundem 
luxo com estilo, o que vale mesmo é a atitude do indivíduo, dar espaço 
a valores pessoais e saber como transmitir isso a um estilo próprio, 
despadronizado e, principalmente, desvinculado de dinheiro, luxo e 
ostentação. O estilo próprio está dentro de você mesmo, nos seus 
valores pessoais, culturais, você precisa encontrá-lo, olhar para si e 
compreendê-lo.

1.3 Como Atuam os Profissionais de Visagismo

A busca pela beleza e o desejo de ser jovem para sempre, ou 
pelo menos retardar a velhice, é tão comum nos dias atuais como 
era em outras épocas. Desde os egípcios a beleza era fundamental 
e extremamente cobiçada. Entretanto, atualmente, por causa da 
forte influência das mídias que predeterminam os padrões da beleza 
contemporânea, isso acarreta muitas vezes na perda da identidade 
por conta da apropriação da imagem que é vendida pelos meios de 
comunicação em massa.

O mercado de produtos ligados à estética e beleza é promissor, 
e por isso existem todos os dias descobertas que promovem a 
juventude prolongada, e levam muitos indivíduos a terem uma beleza 
estereotipada. Na moda, a cada temporada existem tendências que 
levam o consumidor a querer inovar seus armários, usando peças que 
estão em alta naquela estação. Na área de embelezamento, não é 
muito diferente, podendo se distinguir apenas pelo espaço de tempo 
em que surgem novas propostas. 

Como pudemos observar na pré-história, por exemplo, segundo 
esculturas e pinturas nas paredes de cavernas, o ideal de beleza eram 
mulheres mais “robustas”, hoje em dia é preservada a mulher com 
muitas curvas, corpos malhados e definidos e/ou magros. 
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E assim os ideais de beleza são construídos e impostos por 
mídias, redes sociais e outros meios. Isso acontece com cortes de 
cabelo, cores, comprimentos, cores de sombras, batom, esmaltes e 
composições de ultima geração de cremes para corpo, rosto, cabelo, 
entre outros.

Hoje a beleza natural é quase extinta, uma pessoa que nunca 
tenha feito nada para aperfeiçoar sua aparência pode ser vista com 
estranhamento, e, por isso, o indivíduo busca cada vez mais opções 
para aperfeiçoar sua aparência, ou pelo menos tentar uma melhora. 
E é assim que o visagista pode desenvolver seu trabalho. Os padrões 
de beleza impostos nos dias atuais são considerados ideais para 
os indivíduos se sentirem inseridos na sociedade em que vivem, 
conseguindo, além de aceitação, sucesso profissional, social e 
também psicológico. 

Entender o papel do visagista é fundamental para que o profissional 
da área de embelezamento aplique alguns conceitos voltados para 
indivíduos distintos e direcione algumas decisões que se enquadram 
em diferentes características. Muitas informações, fatores externos 
e estereótipos de beleza têm influenciado as pessoas de forma 
errada, e aqui uma opinião profissional pode colaborar para boas 
escolhas. Os conceitos do visagismo buscam revelar aos indivíduos 
características que devem ser expressadas, aceitação do seu melhor e 
reconhecimento do que não é tão relevante assim. 

E para tanto é preciso que o indivíduo se liberte das imposições, 
midiáticas, sociais e do sistema, trazendo à tona o verdadeiro eu de 
cada um, libertando sua verdadeira essência. O visagista, com sua 
criatividade e seu conhecimento, pode então ajudar seu cliente a 
reconhecer seu potencial, suas características internas positivas e 
também negativas. Customizando assim essa imagem, resgatando a 
importância de se encontrar, para o indivíduo estabelecer assim sua 
identidade verdadeira.

Alguns elementos inseridos nos conceitos do visagismo permitem 
ao profissional do embelezamento avaliar o compromisso de elaborar 
uma estética coerente ao “eu” de cada cliente, rompendo os padrões 
que dizem que o profissional dessa área atua apenas com uma visão 
superficial e dentro de padrões estabelecidos por fatores externos. 
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É normal percebermos as expressões faciais mais comuns, como 
tristeza, alegria, dor, prazer, raiva, surpresa, admiração, entre outras. 
Para entender essas expressões não é preciso estudo, somente 
atenção, todavia, para entender outras expressões é preciso fazer uma 
leitura mais aprofundada de traços do rosto, formatos e feições. O 
visagista é o mediador entre a beleza natural e os meios técnicos que 
conseguem aperfeiçoá-la, para tanto os profissionais dessa área devem 
aplicar de uma forma precisa e funcional aspectos que enriqueçam a 
beleza natural do indivíduo. 

É primordial que, além das mudanças na aparência do rosto do 
indivíduo, o profissional conheça os anseios de seus clientes, valores, 
profissão e o que se pretende com tais mudanças. Assim todas as 
mudanças sugeridas terão propriedade e consciência dos impactos 
positivos e negativos que o indivíduo enfrentará.

O que agrada, de maneira geral, é ver a harmonia dos 
contornos, mas muitas vezes uma forma desarmoniosa 
toma conta da imagem física. Em contrapartida, existe 
algo além da exterioridade, o que faz com que uma 
pessoa seja bela ou não, exprimindo a sua essência. 
“Estamos falando do que cada ser emana" e “irradia" a 
cada instante da vida. E sendo tão poderoso, ou mais, 
que as formas geométricas. (MARTINEZ, 1997, p. 24)

O trabalho do visagista envolve análises físicas, psicológicas e 
comportamentais. Além de precisar conhecer todos os trabalhos 
realizados pelo seu cliente, o que gosta de fazer nas horas de lazer, seus 
hábitos, enfim, todas as suas particularidades. No primeiro momento 
é necessária uma releitura física do cliente, seu jeito de olhar, de sorrir, 
o modo de falar, os gestos, as proporções faciais e os tons de pele. 
Com o tempo o profissional fará essa análise em poucos minutos, e a 
pessoa não precisa saber o que exatamente está sendo analisado, para 
que continue agindo com naturalidade.

Depois dessas análises, é preciso que o cliente prenda seus cabelos, 
para que todos os detalhes do rosto sejam observados de forma clara, 
converse bastante com a pessoa para que detalhes faciais sejam 
revelados de forma clara através dos trejeitos que o cliente expressa, 
assim as conclusões já começam se formar mais claramente. 
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O conhecimento 
dos tons de pele é mais 
específico e precisa de 
aperfeiçoamento, leitura 
e pesquisas, e para essa 
observação é necessário 
prestar atenção no 
ambiente em que se faz 
o estudo, que deve estar 
bem iluminado com luz 
natural. 

Em seguida, o 
profissional de visagismo 
deve analisar o temperamento do indivíduo. Essa análise auxilia a 
pessoa a encontrar um parâmetro para expressar o que deseja. O 
visagista ajuda nesse encontro de conscientização da imagem com o 
que realmente se pretende transmitir. É muito comum acontecer de 
alguém querer se parecer com celebridades, personalidades, atores, 
apresentadores, entre outros, seja imitando a maquiagem ou a cor e 
o corte de cabelo.

 Fonte: <http://migre.me/wyVit>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 1.20 | Estudo da face através do visagismo

O cuidado nessa hora deve ser redobrado, já que é preciso 
analisar todas as características internas e externas para saber 
se essas mudanças são condizentes com o comportamento e 
a aparência dessa pessoa. O que o visagista pode aproveitar das 
referências que o cliente apresenta na hora de uma consultoria 
são as possíveis características que este admira em outras pessoas, 
por exemplo. Uma pessoa que se apoiou numa imagem bela por 
uma vida inteira pode ter dificuldades em expressar o que sente no 
seu interior, porque sua beleza até o momento foi superficial, sem 
objetivos concretos. 

Quando o indivíduo resolve modificar a “embalagem”, muitas outras 
coisas podem desabar, nesse caso, uma consultoria mais aprofundada 
com conceitos do visagismo poderá desencadear uma grande crise 
de identidade e isso com certeza não faria bem a essa pessoa. Quando 
um cliente aparece com uma foto, ou com a frase: gostaria de ficar 
parecida com “tal pessoa”, essa é a porta de entrada para o profissional 
colher informações, a fim de entender mais sobre a personalidade do 
seu cliente.
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Estarmos inseridos em um grupo dentro da sociedade em que 
vivemos se faz necessário para sermos aceitos pelos outros e por 
nós mesmos, por isso o visagista deve prestar atenção na imagem 
pessoal do seu cliente e no que ele pretende transmitir, não podendo 
conflitar com as origens e valores que esse indivíduo acredita. Outra 
informação importante que se deve obter do cliente é se a imagem que 
ele pretende construir ou aperfeiçoar é para o ambiente profissional 
ou pessoal, se a pessoa pretende ser espontânea, discreta, sofisticada, 
elegante ou séria.

A imagem do indivíduo deve refletir a função desejada seja no 
trabalho ou na vida pessoal. O sucesso profissional depende além, da 
competência, de fatores que precisam muitas vezes ser adaptados 
para cada ocasião, e isso pode acontecer quando o indivíduo troca 
de emprego ou simplesmente é promovido. Pessoas que têm dois 
empregos distintos devem respeitar o estilo e ambiente de cada um 
deles, o profissional deve ser muito sincero, cauteloso e precisa agir 
com naturalidade, delicadeza e sutileza, desenvolvendo seu trabalho 
de maneira que o cliente se sinta completamente à vontade.

O visagista precisa reconhecer as características físicas, psicológicas, 
e as possíveis mudanças que trarão benefícios para o cliente, e quando 
isso acontecer o trabalho desse profissional estará no caminho certo e 
a mudança para um estilo personalizado acontecerá com naturalidade.

Entrevista com Philip Hallawell

Visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal revelando qualidades 
interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e 
os princípios da linguagem visual, utilizando a maquiagem, o corte de 
cabelo, a coloração, o penteado, entre outros recursos aplicados à face. 
No link a seguir, veja explicações aprofundadas sobre esse conceito 
oferecidas pelo principal visagista atuante no Brasil, Phillip Hallawell. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8ZpKAXv5aJo>. 
Acesso em: 03 abr. 2016. Duração 1:03:25.

ACOMPANHE NA WEB
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Entrevista com a professora Jéssica Gabriele Marques

O visagismo e a imagem pessoal no contexto da construção da 
imagem individual de cada pessoa. A professora Jéssica Gabriele Marques, 
da ULBRA, explica conceitos do visagismo que envolvem temperamentos, 
traços do rosto e a expressão da personalidade através da imagem pessoal.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aoMUhSgrTHA>. 
Acesso em: 02 abr. 2016. Duração: 14:10.

Conheça mais sobre a história do visagismo 

No site do estudioso dessa arte, Phillip Hallawell. Disponível em: 
<http://www.visagismo.com.br/>. Acesso em: 28 mar. 2016.

O visagismo em outros contextos

A importância de entendermos os princípios que podem 
ser aplicados em diferentes áreas. Disponível em: <http://www.
odontologiaemfortaleza.com.br/odontologia-estetica/visagismo-na-
odontologia-visagismo-odontologico/>. Acesso em: 6 abr. 2016.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. O que é visagismo?

3. O visagista precisa usar a linguagem visual e suas técnicas (maquiagem, 
cabelo, sobrancelha) para transformar a intenção do cliente na imagem 
compatível ao que se deseja, além disso, é preciso ainda considerar outras 
características, que são:

2. Um nome importante para o estudo de cores é o de um(a) artista 
plástico(a), que se utilizou de uma extensa pesquisa sobre cores de pele, 
e constatou quatro categorias básicas com oito tonalidades diferentes, 
totalizando assim 32 tipos de tons de pele. Esse(a) estudioso(a) se chama:
a) Johannes Itten.
b) Hipócrates.

c) Suzanne Caygell.
d) Phillip Hallawell.
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4. O visagismo tem o intuito de criar uma imagem personalizada seguindo 
conceitos, que existem há séculos e nos mostram que todo estilo é uma 
manifestação individual e personalizada. A palavra visagisme, derivada de 
visage, foi criada quando e por qual estudioso?

5. Quais os principais fatores que podem influenciar a imagem das pessoas?

Na área do embelezamento, o visagismo traz a percepção da 
imagem personalizada em que é possível, através dela, revelar e 
valorizar características que enaltecem os traços do rosto do indivíduo, 
trazendo o que há de mais belo e harmonioso por meio de técnicas 
de maquiagem, cortes de cabelo, cores e tinturas, adaptando-as ao 
estilo de vida de cada um, ou se adequando a cada ocasião diferente. 
Dessa forma, o visagismo, quando utilizado como ferramenta dentro 
da área do embelezamento, traz harmonia ao rosto e à identidade 
de cada pessoa, por isso é muito importante conhecimentos como 
cores, formatos de rosto, olhos, boca, nariz e outros elementos da 
face, podendo assim utilizá-los para criar uma imagem pessoal valiosa, 
provocando sensações positivas nas pessoas à sua volta.

FINALIZANDO

a) A cor do cabelo, formato da sobrancelha e corte resulta na imagem da nossa 
face, o que pode ser diferente da imagem de rosto lavado (cabelo para trás e 
sem maquiagem). Porém, é a imagem inicial que define nossa identidade.
b) É muito comum em realities shows mudem o estilo das pessoas para 
melhorar sua aparência sem respeitar profundamente o estilo de cada 
indivíduo; isso pode desencadear problemas sociais e ainda, depois de certo 
período, a pessoa não reconhece mais seus gostos e perde a identidade.
c) A mídia tem forte influência sobre a imagem de algumas pessoas que 
ainda não tiveram um encontro com sua verdadeira personalidade, fazendo 
assim com que mudem o corte e a cor dos cabelos, seguindo muitas vezes 
o exemplo da atriz principal de uma novela ou filme, e isso realmente é 
essencial para cada indivíduo encontrar sua verdadeira essência.
d) O equilíbrio entre a imagem do próprio rosto e a imagem interna que a 
pessoa tem de si mesma é essencial para sua saúde mental, emocional e 
física, elevando sua autoestima e autoconfiança. 
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Contemporânea: Que ou quem é do tempo atual.

Estereótipo: Comportamento ou discurso caracterizado pela repetição 
automática de um modelo anterior, anônimo ou impessoal, desprovido 
de originalidade e da adaptação à situação presente. 

Mediador: Aquele que intervém.

Posteridade: Série de indivíduos descendentes de uma origem.

Primitiva: Princípio; primeiros tempos.
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Para entendermos de técnicas que aperfeiçoam os traços 
naturais do rosto de cada indivíduo, é preciso compreender 
características específi cas e seus principais pontos positivos e 
negativos. As tonalidades de pele, um dos assuntos abordados neste 
tema, nos revelam que muitas pesquisas foram realizadas ao longo 
dos anos, e uma técnica mais simplifi cada facilita o entendimento 
na hora de realizar uma boa maquiagem ou corte de cabelo, por 
exemplo. Essa técnica foi desenvolvida por Hallawell (2009), que 
entende que conhecer as cores de pele e suas tonalidades facilita 
a composição harmônica do rosto.

Além de respeitar o tom de pele de cada pessoa e descobrir 
as cores que melhor combinam com cada uma delas, visando 
construir uma imagem pessoal adequada e condizente, outro 
fator importante para o profi ssional da área do embelezamento é 
compreender o formato de cada sobrancelha e o valor que cada 
uma delas carrega consigo. Elas podem ser chamadas de “moldura 
da face” e por isso valorizá-las é de extrema importância para que 
os traços estejam equilibrados e personalizados.

Convite à leitura
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Técnicas que aperfeiçoam as 
características naturais do rosto

1. Cores de Pele

1.1 Tonalidades da Pele

Em 1928, Johannes Itten, um importante professor da Escola 
de Arte Bauhaus, na Alemanha, descobriu que seus alunos usavam 
algumas cores mais do que outras , e que elas se relacionavam com 
o tom de pele de cada um. Como teórico das cores, ele entendeu 
que os alunos expressavam emoções distintas e manifestavam 
muito de suas personalidades pelas cores que escolhiam para 
executar seus trabalhos.

Outro nome importante e de relevância para o estudo das cores 
é o de Suzanne Caygell, uma artista plástica que realizou uma 
extensa pesquisa sobre tonalidades de pele, intitulada de Color 
Harmony (Harmonia da cor). As classificações das cores de pele são: 
cores quentes e cores frias, com dois tipos básicos para cada uma. 
Primavera e outono são classificações diferentes de peles quentes, 
e verão e inverno são classificações de peles frias.

Os nomes utilizados pela pesquisadora para as tonalidades de 
pele foram as estações do ano, pois a artista plástica defendia que 
todas as peles se identificavam com as cores da natureza. Peles 
vibrantes e douradas combinam com cores da primavera, já que 
lembram o frescor das flores. As peles mais avermelhadas são 
harmônicas com as cores do outono, e as peles rosadas combinam 
com as cores do verão, enquanto peles com aparência mais pálida 
ou amarelada se harmonizam com cores frias e mais intensas, no 
caso, cores de inverno.

Tema 2

POR DENTRO DO TEMA
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Como Johannes Itten notou, cada pessoa vai preferir usar a 
cor do seu temperamento  ao pintar um quadro, pois assim 
conseguirá se expressar melhor. Mas é provável que quase 
nunca usará essa mesma cor ao se vestir! O que parece 
contraditório tem a seguinte explicação: essa cor fará com 
que a pessoa se sinta desequilibrada, porque acentuará suas 
características inatas ou revelará os aspectos negativos do 
seu temperamento. Uma pessoa colérica se torna nervosa 
ou irritada quando usa vermelho. O sanguíneo pode ficar 
dispersivo e excessivamente brincalhão de amarelo. O 
melancólico se torna apático e introvertido ao vestir roupas 
azuis, e o fleumático ausente, submisso e acomodado com 
as roxas. (HALLAWELL, 2009, p. 169)

Hipócrates (pai da medicina) divide a personalidade do indivíduo 
em quatro tipos: coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. 
Esse pesquisador do campo da saúde nasceu na Grécia, em Cós, ilha 
grega do Dodecaneso, em 460 a.C. e viveu na mesma época que 
os grandes filósofos gregos Sócrates e Platão. Entenda, a partir dos 
quadros a seguir, cada personalidade aqui citada.

Quadro 2.1 | Beleza sanguínea

Quadro 2.2 | Beleza colérica

Características Positivas Características Negativas
Alegre, extrovertida, motivada, festiva, criativa, 
inovadora, simpática e cativante.

Irregularidade e desorganização.

Irradia felicidade e entusiasmo.
Perde o foco facilmente,

dificuldade para concentrar-se.

Impulsivo, imprudente, esquecido. Abandona tarefas sem terminá-las.

Não gosta de rotina. Vaidoso, esquecido, inconstante.

Prefere trabalhar fora de escritórios.
Genioso (podendo ter acessos de 
raiva).

Gosta muito de pessoas e tem facilidade para 
entusiasmar os outros.

Oscila entre euforia e depressão.

Cor: Amarela.

Características Positivas Características Negativas
Persistente, objetivo, determinado. Impaciente, intolerante e competitivo.
Emotivo, dramático, intenso. Autoritário, dominador.
É fiel, corajoso, generoso e leal. Pode ser violento, raivoso e explosivo.
Transmite força, coragem e 
determinação.

Pode parecer insensível.
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Quadro 2.3 | Beleza melancólica

Características Positivas Características Negativas
Elegante, sensível, artístico. Ansiedade, indecisão.
Charmoso, sofisticado e profundo. Perfeccionismo excessivo.
Aparência bem cuidada, bom gosto, preserva 
a privacidade.

Introvertido, tímido, quieto, retraído.

Transmite calma e organização. Não gosta de ser o centro das atenções.
Introvertido, eficiente e competente. Tem dificuldade de se impor.
Tende a ir para o lado artístico ou científico. Rancoroso, vingativo.

Cor: Azul.
Precisa sentir-se no controle, exigente, 
inflexível e arrogante.

Emotivo e intenso, com tendência 
a ser teimoso.

Falta-lhe sutileza.

Explosivo, mas não guarda rancor. Vaidoso, orgulhoso e dificilmente aceita seus erros.

Cor: Vermelha.
Se vicia com facilidade em trabalho, e/ou até em 
bebidas, drogas, jogos e afins.

Quadro 2.4 | Beleza fleumática

Características Positivas Características Negativas
Meigo, sereno, espiritualizado. Apático.
Diplomático. Desinteressado.
Deixa sempre as escolhas para os outros 
(indecisos).

Acomodado, não gosta de assumir posições 
de responsabilidade ou liderança.

Transmite paz e segurança. Alienado.
É amigável, pacificador, constante e fiel. Tem dificuldades de tomar decisões.
Adaptável, flexível, amoroso, carinhoso. Pouca ambição e iniciativa.
Não é competitivo, nem ambicioso. Resistente a mudanças.
Cor: Roxa. Previsível e pouco criativo.

1.1.2. Peles Brancas e Suas Classificações

Primavera

As tonalidades de pele pertencentes a esse grupo são da categoria 
de cores quentes, o tom de pele básico é o dourado amarelado, essa 
tonalidade de pele, quando se expõe ao sol, produz um bronzeado 
dourado. Pode se confundir com o tipo verão, quando a pele é muito 
clara, ou com o tipo inverno se não for luminosa, o que pode ocorrer 
com pessoas de ascendência árabe ou oriental. O cabelo pode ser 
de cor clara (natural), com tendência para o louro dourado, também 
pode ser castanho-claro ou médio, já os olhos podem variar entre os 
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Quadro 2.5 | Bronzeado dourado

Tipos 
de pele

Cores 
indicadas Olhos Boca Evitar

Quente
Cores 
quentes

Amarelo velho, laranja, 
azul com fundos de cinza, 
verde-oliva ou terra

Cores fortes, 
como vermelho 
intenso, laranja

Rosa, fúcsia, 
magenta, ou tons de 
roxo muito fortes.

Fonte: elaborado pelo autor.

Outono

A pele outono também é quente e tem a classificação dos 
avermelhados. As pessoas mais claras que têm esse tipo de pele, 
quando se expõem ao sol, se queimam facilmente, mas é raro que 
consigam se bronzear. As pessoas com a tonalidade mais escura 
ficam com um bronzeado acobreado.

Existem dois tipos da pele outono: a pele mais clara, que pode 
puxar para o ruivo, com sardas que podem ter origem russa, polonesa, 
escandinava ou irlandesa; e as peles mais escuras, que podem ser 
originadas da Espanha ou de Portugal. Os cabelos das pessoas com 
a pele do tipo outono-claro podem ser naturalmente ruivos, louro-
avermelhados ou castanhos médio ou claro; os olhos podem ser 
claros, verdes, amarelados, azuis acinzentados ou castanhos.

A pele outono-escuro tem olhos geralmente castanho-escuros, 
podendo ser pretos. Os cabelos podem variar entre os castanhos, claros, 
médios, escuros ou quase pretos. O tipo outono-claro , é muito próximo 
ao verão, e tem como característica a vantagem de combinar com quase 
todas as cores, por outro lado, isso dificulta a identificação. Já a pele 
outono-escuro tem mais restrições a cores, limitando-se às avermelhadas 
e quentes. Conheça agora as cores indicadas para esse tipo de pele.

claros: verde, azuis ou castanhos. Pessoas com a tonalidade de pele 
primavera  combinam melhor com acessórios dourados e as cores 
mais favoráveis são:

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.6 | Bronzeado acobreado

Tipo de 
pele  

Cores 
indicadas Olhos Boca Evitar

Quente Cores 
quentes

Dourado, amarelo velho, 
tonalidades de laranja, vermelhos 
bem fortes, marrom avermelhado, 
verde-oliva ou terra

Cores fortes 
como vermelho 
intenso ou 
laranja

Rosa, fúcsia, 
magenta, ou 
tons de roxo 
muito fortes
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Inverno

As peles do tipo inverno  são frias e de categoria amareladas, 
podendo ter o fundo roxo. São opacas, pálidas e, quando se expõem 
ao sol, ficam com o tipo de bronzeado café, porém, podem escurecer, 
ficar manchadas e não absorver a cor. Orientais e árabes têm esse tipo 
de pele, mas também existe outro tipo de pele inverno, que pode ser 
mais claro e é facilmente confundido com peles primavera ou verão. 
Podem ser encontrados em países da Europa Central, é uma pele com 
características opacas, sem brilho.

Os olhos de pessoas com essa tonalidade de pele são geralmente 
escuros – pretos, azuis ou verdes. O cabelo natural é preto, castanho 
escuro, médio ou marrom escuro. As cores que mais combinam com 
o tipo de pele inverno são mais intensas e fortes. Principalmente o 
azul puro, mas existem outros tipos de pele inverno que combinam 
apenas com cores neutras, como cinzas e marrons frios. Outras cores 
também combinam muito, são elas:

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.7 | Bronzeado café

Tipo de 
pele

Cores 
indicadas Olhos Boca Evitar

Fria Cores frias
Tons pastéis 
como verde, rosa, 
azul ou lilás

Vermelho rubi, batons puxados 
para as cores chocolate ou café, 
roxo, vinho ou carmim

Cores neutras 
como creme, 
preto ou cinza

Verão

Peles do tipo verão  são frias, mais delicadas e tendem a ser 
rosadas com o fundo azulado. Quando se expõem ao sol, queimam 
com facilidade, porém, não se bronzeiam, têm o bronzeado 
neutro. Indivíduos do norte da Europa e de países nórdicos são, 
em grande maioria, do tipo verão. Na Inglaterra existem peles 
rosas claras que são típicas do país e pessoas com esse tipo de 
pele  são chamadas de english rose. Pessoas com esse tipo de 
pele têm olhos azuis, verdes e azuis-acinzentados, ocasionalmente 
podem ser castanhos claros ou avelã, os cabelos também são 
naturalmente claros, ouro, louro claro, acinzentados ou castanhos 
claros. Cores muito escuras deixam pessoas com esse tipo de pele 
muito pálidas, pois o contraste é grande.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.8 | Bronzeado neutro

Quadro 2.9 | Tipos de peles brancas

Tipo de 
pele

Cores 
indicadas Olhos Boca Evitar

Fria Cores frias
Tons pastéis, como 
verde, rosa, azul 
ou lilás

Vermelho rubi, batons 
puxados para as cores 
chocolate ou café, roxo, 
vinho ou carmim

Cores neutras, 
como creme, 
preto ou cinza

ESTAÇÃO TEMPERATURA COR SUPERFICIAL COR DE BASE

Primavera    Quente Amarelo
Terra de siena 
natural

Verão Fria Vermelho Azul
Outono Quente Vermelho Verde terra
Inverno Fria Amarelo Roxo

Peles quentes têm a cor de fundo quente, tons de siena se forem 
primavera e tons de verde se forem outono, já as peles frias têm como 
fundo as cores frias, tons de azul se forem verão e tons de roxo de forem 
inverno. Uma maneira mais simples de perceber essas cores são as 
sombras do rosto. Os tons de pele podem ter muitas variações dentro 
da mesma classificação, isso é resultado das diversas possibilidades de 
mistura de cores básicas e da intensidade das cores de fundo.

Peles Negras e suas Classificações

As peles negras também são muito variadas, vão desde as mais 
clarinhas, que são acinzentadas, amareladas, às mais escuras, que são 
avermelhadas, até as muito escuras, que são azuladas. Podem ser 
classificadas em tipos frios e quentes. Peles negras contêm muitas 
cores na sua composição, além da cor de base, por isso não existe 
um parâmetro para analisar a pele negra usando o sistema tradicional 
das estações. 

Por serem mais escuras, as peles negras puras têm pouco, ou nada, 
de branco, que só aparece nas áreas de brilho. Todas as peles negras 
derivam de algum tipo de marrom variando entre tons de dourado até 
os tons azulados. Em pessoas com a tonalidade de pele mais clara, 
ou seja, pessoas mais miscigenadas, existe mais branco, o que pode 
resultar num tom neutro ou mais acinzentado.
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Esse tipo de pele que 
ganha o nome do rio 
africano é de tonalidade 
neutra, tendendo a ser frio, 
mais claro e aproximando-
se da cor de marfim. 
O fundo é azul claro 
cinzento, porém não tem 
semelhanças com a pele 
verão. Cores que combinam 
com esse tipo de pele são 
claras, frias e neutras, como 

Fonte: <http://migre.me/wyZj0>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.1 | Nilo

Fonte: <http://migre.me/wyZjU>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.2 | Blues O nome blues vem do 
gênero musical. As peles 
dessa tonalidade têm o fundo 
azul, muito escuras e frias, os 
olhos são marrons escuros 
ou pretos e o cabelo é preto. 
Por causa da miscigenação, é 
cada vez mais difícil encontrá-
los fora da Nigéria ou do 
Congo. As cores frias são as 
que melhor combinam com 
esse tom de pele, são as 
puras e contrastantes, como 
azul, verde e carmim. Já os 
acessórios mais harmônicos 
são os de cor prata.

cinza azulado e marrom esverdeado claro. Indivíduos com essa 
tonalidade de pele devem evitar as cores escuras, já que contrastam 
demais, deixando a pele opaca. Os acessórios recomendados para 
esse tipo de pele são os prateados. As peles negras têm poucas 
imperfeiçoes, como manchas, olheiras, espinhas, melasmas, entre 
outros problemas comuns em peles claras, sendo assim, quando a 
pele negra é maquiada com as cores corretas, a harmonia é certa. 
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 O tipo de pele jazz é escuro, 
da cor de chocolate ou café, 
porém mais claro que o tipo blues. 
Seu fundo é o verde, o que o torna 
frio; seus cabelos podem ser 
pretos, marrons ou acinzentados. 
Esse tipo de pele é facilmente 
encontrado em todas as regiões 
da África.  

Fonte: <http://migre.me/wz05Z>. Acesso em: 11 jan. 2016.

Fonte: <http://migre.me/wz08m>. Acesso 
em: 11 jan. 2016.

Figura 2.4 | Saara

Figura 2.5 | Calipso

Essa pele, que carrega o nome 
do deserto mais famoso do 
mundo, tem como característica a 
cor amarelada clara neutra. Pode 
parecer com algumas peles do 
tipo inverno, já que tem o fundo 
roxo. Essa cor de pele resulta 
numa mistura de raças e pede 
acessórios prateados.

Fonte: <http://migre.me/wz07f>. Acesso em: 11 jan. 2016.

Figura 2.3 | Jazz

A pele do tipo calipso traz no 
nome o ritmo musical alegre e 
agitado do caribe, tem tonalidade 
dourada, quente e com fundo terra 
de siena natural, que se assemelha 
à pele primavera mais escura. Essa 
cor de pele é luminosa, vibrante e 
de tom médio. Tem características 
de cores quentes e parece 
estar bronzeada todo o tempo. 
Os olhos podem ser pretos, 
marrons, amarelados, castanhos 
ou marrom-esverdeados, sempre 

mais escuro que claros, e os cabelos são geralmente pretos, 
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Fonte: <http://migre.me/
wz08m>. Acesso em: 11 jan. 
2016.

Figura 2.6 | Spike Peles do tipo spike, que têm fundo 
verde terra, são uma pele avermelhada e se 
assemelham ao tipo de peles mais escuras, 
como o tipo outono. No Brasil, é muito 
comum esse tipo de pele, os olhos são 
castanho escuros, pretos ou esverdeados. O 
cabelo é preto, castanho médio ou escuro, 
ruivo médio ou escuro e avermelhado, e 
combina com cores quentes e vivas, como 
avermelhadas e alaranjadas, e com todas 
que combinam com a pele tipo outono. 
Os acessórios mais indicados são os 
dourados, as mesmas cores que combinam 

Quadro 2.10 | Tipos de peles negras

Tipos de pele Temperatura Cor superficial Cor de base

Calipso Quente Amarelo
Terra de siena

Natural dourada

Spike Quente Vermelho Verde terra

Saara Neutra Amarelo Roxo

Nilo Neutra Marfim Azul

Jazz Fria Chocolate Verde

Blues Fria Negro Azul

castanhos médios ou escuros, ou até ruivo escuro. As cores que 
mais combinam são as luminosas com fundo amarelo-dourado 
e os tons de rosa mais quentes, como salmão, coral ou pêssego. 
Acessórios que melhor harmonizam são os dourados.

com os tipos de pele branca, são basicamente as mesmas que 
correspondem às peles negras.

1.2 Técnicas de Design e Modelagem de Sobrancelha 

1.2.1 Sobrancelha e seu Histórico

As sobrancelhas não são simplesmente um detalhe no rosto, elas 
equilibram as linhas e expressões e marcam o olhar de uma pessoa, 
nos dias atuais os padrões de sobrancelhas são o mais natural 
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Fonte: <http://www.villamour.com.br/?page_id=61>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.7

Podemos observar na história do embelezamento que em cada 
época elas surgiram de maneiras diferentes, grossas, finas, muito 
finas, arqueadas, raspadas, e só mesmo no século XX foram vistas 
como grandes aliadas para embelezar o rosto, principalmente das 
mulheres. Com a chegada do cinema, as atrizes influenciaram muito 
as mulheres da época, já que para representarem seus personagens 
precisavam raspar as sobrancelhas, ficando mais fácil para 

possível. Na década de 1930, as mulheres rasparam as sobrancelhas 
para desenhá-las com lápis, e sofreram forte influência de padrões 
de beleza estipulados pelas musas do cinema, dentre elas Rita 
Hayworth, Greta Garbo e Marilyn Monroe. Outra sobrancelha 
marcante e comentada até hoje é a de Frida Kahlo, chamada de 
“monocelha” por ser extremamente cheia e junta. 

Foi a partir da década passada que as sobrancelhas voltaram a 
ficar mais naturais, respeitando o formato do rosto e a fisionomia 
do indivíduo, sobretudo o próprio formato da sobrancelha. O que 
profissionais dessa área precisam entender, principalmente, é o 
formato dos olhos de cada pessoa para que ela expresse um olhar 
mais levantado. As sobrancelhas também podem ser chamadas 
de moldura do olhar, já que têm essa importante função no rosto. 
De um modo geral, elas realçam a beleza natural e têm uma forte 
influência para equilibrar os traços do rosto.
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Fonte: <https://womeninblackandwhite.com/
category/louise-brooks/>. Acesso em: 11 jun. 
2016.

Figura 2.8 | Louise Brooks

Na década de 1930, com o 
cinema em alta, as mulheres queriam 
estar como as divas daquela época, 
o estilo eram as sobrancelhas mais 
finas e arredondadas. O grande 
ícone da época era Greta Garbo, e 
quem não conseguia deixar o design 
da sobrancelha dessa forma, não 
hesitava em raspá-las.

Fonte: <https://byquelrouvier.wordpress.com/
tag/greta-garbo/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.9 | Greta Garbo

Na década de 1940, a feminilidade 
estava em alta, tanto na moda como 
na maquiagem e nas sobrancelhas. 
Depois de um longo período de 
sobrancelhas finas ou raspadas e 
pintadas com lápis, as mulheres as 
deixaram mais grossas no começo e 
mais finas no final, como é o exemplo 
da diva Rita Hayworth. 

Fonte: <http://migre.me/wz0ov>. Acesso em: 
11 jun. 2016.

Figura 2.10 | Rita Hayworth

adaptarem as características do 
rosto. Para interpretarem mulheres 
mais sensuais, faziam desenhos 
de sobrancelhas mais arqueadas, 
já para uma personagem mais 
ingênua pintavam a sobrancelha 
mais curta e reta. Nos anos 1920, 
a moda eram as sobrancelhas 
mais retas, raspadas no meio para 
afastar os olhos, criando um olhar 
mais inocente e andrógino. Louise 
Brooks nos mostra perfeitamente 
esse estilo na Figura 2.8:

Podemos constatar que as mulheres copiavam a aparência de 
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As sobrancelhas podem 
ter os seguintes formatos: 
levantadas, caídas, retas, 
curtas ou longas. Antes 
de desenvolver o design é 
preciso definir qual será o 
procedimento, lembrando 
que na maioria dos casos 
é melhor respeitar o 
formato original de cada 
sobrancelha para não perder 
as características originais 
do rosto e, assim, não 
descaracterizar o indivíduo. 

Fonte: <http://www.portaltudoaqui.com.br/aprenda-a-
fazer-sobrancelhas-de-acordo-com-cada-tipo-de-rosto/>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.11 | Formatos de sobrancelhas 
mais comuns

suas divas só pelo fato de estarem na moda, nada era avaliado: nem 
personalidade, nem formato de rosto, formato de olhos ou qualquer 
característica única que carregamos em nossa face. Nos dias atuais, 
cada pessoa escolhe o formato de sobrancelha que mais lhe agrada 
ou cai bem, sem seguir tendências que muitas vezes são impostas, 
por isso que cabelos, colorações, sobrancelhas ou qualquer tendência 
varia de acordo com a personalidade e característica de cada indivíduo.

Assim, os formatos das sobrancelhas não precisam necessariamente 
seguir tendências, desde que estejam em harmonia com os traços do 
rosto de cada pessoa, melhorando e dando forma à expressão facial 
de cada um, trazendo equilíbrio e valorizando os traços faciais. Dentro 
do visagismo, o design de sobrancelha é analisado de acordo com 
todos os traços particulares de cada indivíduo, ajudando na criação da 
imagem personalizada. 

As sobrancelhas também têm grande importância, pois 
formam a moldura dos olhos. O design de sobrancelhas 
é um dos mais importantes itens do visagismo, podendo 
transformar radicalmente a expressão de uma pessoa. 
As sobrancelhas modeladas ou modificadas, porém 
não indicam nenhuma característica de personalidade. 
(HALLAWELL, 2009, p. 160)
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Com o passar do tempo e com a prática, o profissional consegue 
dar outra forma à sobrancelha, deixando-a mais harmoniosa.

Indicação de Formatos de Sobrancelhas para Diferentes Tipos de 
Rosto

Fonte: <http://migre.me/wz0Di>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.12

Para rostos redondos, deve-se apostar 
nos formatos mais retos e compridos. Os 
formatos finos deixam o rosto mais cheio, 
dando a impressão de engordar a pessoa.

Fonte: <http://migre.me/wz0Di>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.13

Num formato de rosto triângulo 
invertido devemos apostar em formatos 
de sobrancelhas que não sejam nem finas 
nem grossas, e sim levemente arqueadas. 
Os formatos com início mais arredondado 
e continuação mais reta também 
harmonizam os traços.

Num rosto quadrado deve-se apostar 
em sobrancelhas angulosas. O ideal é fugir 
dos formatos mais retos. Na hora de fazer 
o design, se o formato permitir, é bom que 
seja anguloso.

Figura 2.14

Fonte: <http://migre.me/wz0Di>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.
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Figura 2.15

Fonte: <http://slimmed.com.br/qual-o-formato-
ideal-para-a-sobrancelha/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Para um rosto diamante, fuja 
das sobrancelhas mais finas, 
para que não passe a ilusão de 
um rosto ainda maior. Deve-se 
apostar em formatos mais retos 
e compridos, assim como nos 
formatos de rosto redondo.

Figura 2.16

Fonte: <https://patricinhaesperta.com.br/beleza/
design-sobrancelhas>. Acesso em: 11 jun. 2016.

No caso de um rosto oval, o ideal 
são as sobrancelhas mais delicadas, 
para harmonizar com os traços 
mais sutis desse rosto. Sobrancelhas 
grossas devem ser evitadas.

Quando for executar o design 
de sobrancelhas, o ideal é que 
utilize um lápis branco para 
fazer o contorno do desenho 
para te direcionar na hora de 
retirar os pelos que podem estar 
dificultando o formato harmônico 
da sobrancelha, principalmente 
na parte superior, em que existem 
pelinhos mais finos, por isso a 
aplicação do lápis facilita esse 
acabamento. 

1.3 Design e Modelagem de Sobrancelha

O profissional da área do embelezamento deve atentar para 
alguns detalhes antes de desempenhar seu trabalho: a escolha da 
pinça é fundamental na hora desse procedimento, é necessário 
dominar o uso de cada uma delas para que o procedimento seja 
indolor e o menos incômodo possível. É recomendado que as pinças 
sejam adquiridas em lojas especializadas em produtos profissionais, 
já que existem mais opções de marcas e tecnologias modernas.

Como acontece com os alicates de cutículas, as pinças também 
perdem o fio, e quando isso acontecer elas precisam ser descartadas 
para que o cliente não sinta dor. Existem pinças de diferentes 
formatos e funções, veja mais sobre isso a seguir.
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Fonte: <http://www.portaltudoaqui.com.br/aprenda-a-fazer-sobrancelhas-de-acordo-com-cada-tipo-de-rosto/>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.17

Fonte: <http://migre.me/wz0Tp>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.18

Com a ponta diagonal: Ideal para 
fios médios e curtos, já que a inclinação 
da lâmina facilita a pegada dos fios. São 
indicadas principalmente para dar forma às 
sobrancelhas (delinear).

Com a ponta reta: Ideal para retirar 
pelos médios e longos. Porém, esse 
modelo pode tirar mais que um fio por vez, 
podendo causar, além de dor, falhas.

Fonte: <http://migre.me/wz11B>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Fonte: <http://migre.me/wz135>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.19

Figura 2.20
Com a ponta fina: Ideal para fios bem 

curtos, pois tira com precisão, fio a fio. É 
indicada também para retirada de fios bem 
fininhos.

Escolha um lugar iluminado, instrumentos limpos, esterilizados 
e adequados são essenciais para um bom trabalho. O designer de 
sobrancelhas deve usar máscara, luvas e materiais específicos para 
essa função. O primeiro passo para realizar o design de sobrancelhas 
é fazer a medição de cada uma delas, usando lápis marrom ou lápis 
branco, régua transparente de 15  cm, pente para sobrancelhas, 
tesourinha sem ponta. 
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Fonte: <http://tudosobremaquiagembia.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.21

Veja os passos a serem seguidos para um design de sobrancelhas 
com menores possibilidades de erros:

1. As medidas devem se iniciar a partir do nariz, com uma régua 
transparente, de preferência de 15 a 20 cm para facilitar o manuseio. 
Baseie-se no nariz para fazer as medições.

2. Faça uma marcação no começo da sobrancelha seguindo da 
lateral do nariz,  como mostra a figura, em seguida faça uma marcação 
da lateral do nariz marcando a sobrancelha bem no meio do formato 
do olho (peça para que a cliente feche os olhos). Esse é o ponto mais 
alto da sobrancelha (PA) onde se consegue dar forma e fazer uma 
modelagem a partir dali, levantando, arqueando ou simplesmente 
“limpando” aquela região. Cuidado com o nariz mais largo, que pode 
marcar o final da sobrancelha muito distante do começo.

Fonte: <http://migre.me/wz15R>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.22

3. Mais uma vez, a partir da lateral do nariz, meça com a régua 
até o canto dos olhos, faça ali também uma marcação com o lápis  
marrom.

4. Depois de feitas as marcações, deve-se começar a limpeza 
dos pelos em excesso. Segure a pinça com uma das mãos, com a 
outra estique a pele para retirada dos pelos. A pele dessa região é 
muito fina, sujeita a beliscões da pinça e eventuais marcas. 
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5. Outra maneira de não errar o desenho das sobrancelhas é fazer 
um traço com o lápis branco e tirar o excesso que fica para fora do 
traçado. Se ficar em dúvida na hora de tirar um pelo, é melhor que 
não o tire, já que para nascer pode demorar mais tempo do que 
gostaríamos ou pode até nem nascer mais. 

6. Depois de feita a limpeza dos fios, ou o design de sobrancelhas, 
é primordial que se penteie os fios e, em seguida, corte as pontinhas 
com uma tesourinha sem ponta. Corte e penteie, vá devagar, para 
que na hora que pentear para o lado não fique cheia de falhas. É 
bom lembrar que, enquanto se tira os pelos com a pinça, deve-se 
limpar com um algodão seco.

1.4 Tintura e Permanente de Cílios

Fonte: baseada em Philippi et al. (1999).

Figura 2.23

Como Funciona

Existem no mercado muitas marcas de produtos que fazem esse 
procedimento, escolha a que melhor se adapte às necessidades e 
gostos das suas clientes e comece a executar seu trabalho com os 
devidos cuidados. Cada marca indica como proceder na hora da 
aplicação, mas os princípios são sempre os mesmos, e geralmente o 
procedimento leva 50 minutos. 

Fonte: <http://migre.me/wz18qx>. Acesso em: 
11 jun. 2016.

Figura 2.24

O permanente de cílios serve para 
quem tem pouco volume e pouca 
forma. Quando o procedimento 
termina, a cliente tem a curvatura dos 
cílios equivalente a do curvex.  

1. Os cílios devem ser limpos, pois 
não pode haver nenhum resíduo de 
maquiagem. 

2. Colocar os microbobes e aplicar o 
produto de permanente. Deixar agir por 
aproximadamente 15 minutos. 

3. Limpar os cílios e, em seguida, 
aplicar o segundo produto, um  neutralizante de permanente, que 
também deve ficar por mais 15 minutos. Por fim, a tintura de cílios 
pode ser aplicada. 



T2 - Técnicas que aperfeiçoam as características naturais do rosto46

Esse efeito pode durar por até 90 dias , e não é necessário o uso 
do curvex, e, muitas vezes, nem mesmo o uso da máscara para cílios, 
apesar destas potencializarem o efeito esperado. A tintura de cílios é 
específica para isso e desenvolvida exclusivamente para esse uso. Os 
cílios são sensíveis e muito próximos dos olhos, portanto todos os 
cuidados são essenciais. 

1.5 Micropigmentação de Sobrancelhas

É o processo que realiza pigmentação da pele e se assemelha à 
tatuagem. É uma técnica muito procurada para as sobrancelhas, pois 
permite corrigir falhas, alongar, afinar, engrossar ou simplesmente dar 
forma para elas. Esse procedimento é feito com um aparelho chamado 
dermógrafo, com agulhas de uma a três pontas e o pigmento é inserido 
na camada subepidérmica da pele, sendo necessário o aguardo de 15 
a 30 dias para executar um retoque, facilitando assim a cicatrização 
dessa área. Para tanto, é imprescindível que o profissional conheça as 
camadas da pele e seu processo de cicatrização.

O profissional que opta por atuar nessa área precisa entender de 
técnicas de visagismo, tonalidades de pele, design de sobrancelhas e, 
claro, das técnicas da micropigmentação aplicadas à pele. Os fios das 
sobrancelhas são desenhados um a um, seguindo e respeitando os 
contornos e arcos dos fios de cada indivíduo. A técnica pode durar 
de 6 meses a 1 ano, já que atinge somente a primeira camada da 
pele, e com o passar dos meses, o pigmento é absorvido pelo próprio 
corpo. É muito comum o retoque nas primeiras semanas, por causa 
da exposição ao sol ou mesmo da necessidade de correções, ainda 
que mínimas, em alguns fios específicos.

Passo a Passo da Micropigmentação Fio a Fio

Fonte: <http://migre.me/wz1cx>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.

Figura 2.251. É preciso que o designer meça 
e, em seguida, marque o formato 
da sobrancelha com um lápis para 
delimitar bem o local onde será 
aplicada a técnica.
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2. O designer deve preparar 
o dermógrafo para começar o 
procedimento, é preciso, nesse momento, 
entender claramente da cor de pigmento 
que será utilizada.

Fonte: <http://migre.me/
wz1fm>. Acesso em: 11 jun. 
2016.

Figura 2.26

3. Em seguida, o profissional deve começar a desenhar os fios de 
acordo com o desenho natural da sobrancelha do seu cliente. 

4. Resultado final, com diferentes tonalidades de pigmento, de 
acordo com a tonalidade da pele e dos fios das sobrancelhas:

Fonte: <http://migre.me/wz1gl>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Fonte: <http://migre.me/wz1gF>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 2.27

Figura 2.28

Depois de entender as características do rosto de cada indivíduo, 
é necessário que o profissional da área de embelezamento busque 
se aperfeiçoar em novas técnicas sempre que possível, para que seu 
trabalho seja executado da melhor maneira, dentro das possiblidades de 
inovação e aperfeiçoamento que o mercado oferece. Para executar um 
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bom trabalho, o designer de sobrancelhas, além de suas “ferramentas” de 
trabalho, precisa ter bom senso e respeito pelo seu cliente. Atente para o 
gosto e a personalidade do indivíduo, não faça apenas o que lhe for mais 
apropriado ou o que for do seu gosto pessoal.

Podemos perceber, ao longo desse estudo, as muitas tonalidades de 
peles existentes no Brasil, conhecer e identificar todas elas é um trabalho 
quase impossível, já que são muitas variáveis a serem consideradas. 
Entretanto, esse primeiro contato com o assunto pôde despertar o 
interesse para que você busque mais conhecimento e aperfeiçoamento. 
Trabalhar nessa área requer alguns cuidados, e o principal deles é 
entender o que seu cliente deseja transmitir com o resultado final de cada 
experiência, seja ela um simples design de sobrancelha, permanente 
de cílios ou mesmo micropigmentação, que requer cuidados mais 
específicos.

Design de Sobrancelhas 

O design de sobrancelhas pode ser executado de diferentes 
maneiras, utilizando marcações distintas. Muitas vezes, o profissional 
precisa entender a melhor forma de trabalhar, os traços do rosto do 
seu cliente e somente então executar esse procedimento. A seguir, 
veja um tutorial de design de sobrancelhas com aplicação de henna, 
com a profissional Tamires Pessoa. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=AMB4CPkDf8s>. Acesso em: 18 abr. 2016.  
Tempo: 7:31.

Micropigmentação de Sobrancelhas com a profissional Marcia 
Freitas

Como funciona o procedimento, como é a cicatrização e qual 
é a duração da micropigmentação na pele. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=jOocJUTWlCc>. Acesso em: 18 abr. 
2016. Tempo: 10:57.

Permanente e Tintura de Cílios

Todo o procedimento do permanente e tintura de cílios 

ACOMPANHE NA WEB
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pode ser acompanhado através da técnica da profissional 
Veronica Lino. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=f0R8dLVm0lU>. Acesso em: 18 abr. 2016.  Tempo: 14:05.

Micropigmentação de Sobrancelha 3D

Conheça mais sobre a história da micropigmentação de 
sobrancelhas. Disponível em: <http://sobrancelhas.net.br/
micropigmentacao-de-sobrancelha-3d/>. Acesso em: 18 abr. 2016.

Como o Formato da Sobrancelha Mudou ao Longo das Décadas

Conheça mais sobre a história das sobrancelhas. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/beleza/claudia/como-o-formato-
da-sobrancelha-mudou-ao-longo-das-decadas>. Acesso em: 18 
abr. 2016.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. Quais são as classificações para peles brancas? 

2. Em 1928, um importante professor da Escola de Arte Bauhaus, na 
Alemanha, descobriu que seus alunos usavam mais umas cores que 
outras, e que elas se relacionavam com o tom de pele de cada um. Esse 
pesquisador foi: 
a) Vidal Sasson.
b) Phillip Hallawell.

c) Albert Merhabian.
d) Johannes Itten.

AGORA É A SUA VEZ

3. Nessa década a feminilidade estava em alta, tanto na moda como 
na maquiagem e nas sobrancelhas. Depois de um longo período de 
sobrancelhas finas ou raspadas e pintadas com lápis, as mulheres as 
deixaram mais grossas no começo e mais finas no final, como é o exemplo 
da diva Rita Hayworth. 
a) Década de 1930.
b) Década de 1920.

c) Década de 1940.
d) Década de 1950.
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Com este tema conseguimos observar a importância de 
desenvolver o design de sobrancelhas, identificando o formato de cada 
uma e deixando-as ainda mais harmônicas e específicas aos diferentes 
formatos de olhos. Ao longo do estudo vimos também como realizar 
a técnica de tintura e permanente de cílios e melhorar ainda mais a 
imagem do rosto de pessoas que estão buscando aprimorar sua beleza 
natural. Entender os traços do rosto de cada cliente é uma técnica 
que auxilia o profissional à construção de uma imagem adequada e 
condizente, por isso, melhorar traços equilibra, personaliza e adequa 
os diferentes elementos da face, de acordo com cada perfil individual.

FINALIZANDO

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

4. Quais são as classificações para as peles negras?

5. O que é a micropigmentação?

DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: 
<https://www.priberam.pt/DLPO/>. Acesso em: 18 abr. 2016.

HALLAWELL, Philip. Visagismo, harmonia e estética. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2008.

______. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: 
Editora SENAC, 2009. 

MARTINEZ, Valquíria. Mistérios do rosto: manual de fisiognomonia. 4. ed. 
São Paulo: Madras, 1997.

Andrógino: Que ou quem não tem características marcadamente 
femininas nem marcadamente masculinas, ou tem características 
consideradas do sexo oposto.

Fisionomia: Aspecto particular do rosto; feições; parecer, semblante.

Ícone: Figura simbólica ou representativa de algo (ex.: ícone pop).
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Miscigenação: Cruzamento de indivíduos de raças ou de etnias diferentes 
(ex.: miscigenação dos povos africanos, indígenas e europeus). 

Parâmetro: Característica ou variável que permite definir ou comparar 
algo.
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O rosto humano tem diversas características, entretanto cada 
indivíduo tem as suas particularidades e, por isso, é tão importante 
para o profi ssional da área do embelezamento entender e até 
mesmo aplicar conceitos do visagismo em seus clientes, para 
tanto é importante que exista alguns parâmetros acerca dos 
princípios dessa área. O ser humano nasce com as feições do 
rosto delicadas e com o passar dos anos vão tomando formas e 
texturas diferentes, devido à ação do tempo, que nos traz linhas de 
expressões e geralmente alteram nossas características naturais. 

Com o passar dos anos as marcas de expressão se tornam mais 
evidentes e podemos notar com clareza que beleza e juventude 
estão diretamente ligadas, o preparo do profi ssional dessa área deve 
ser o mais amplo possível, por isso o conhecimento do visagismo 
pode ser um diferencial no mercado de trabalho. É importante, 
portanto, reconhecer e realçar toda a beleza, independentemente 
da idade de cada pessoa os conceitos do visagismo direcionam 
o profi ssional a disfarçar pontos negativos do rosto, realçando 
pontos positivos e favoráveis que trazem à tona qualidades de cada 
personalidade, disfarçando muitas vezes os sinais que o tempo traz 
à pele. Entender, portanto, as proporções do rosto do indivíduo 
pode ainda direcionar o trabalho do profi ssional que se utiliza 
de conceitos mesmo que básicos do visagismo, especialmente 
os que trabalham com maquiagem e cabelo e através desse 
conhecimento poderá disfarçar pontos importante do rosto como 
tamanho do nariz, formato dos olhos, formato da boca, queixo, 
entre outros.

Convite à leitura
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Tema 3

Características do rosto, 
corpo e suas proporções

Tema 3

POR DENTRO DO TEMA

As Bicaracterísticas do Rosto Humano

Características do Rosto, Corpo e suas Proporções

1.1. Estrutura e Anatomia da Cabeça

Os contornos da face, na maioria das vezes, é o que nos leva 
a condicionar a pessoa como bonita ou como feia, o formato do 
rosto, o tamanho do nariz, o formato dos olhos, da boca e do 
queixo tem o poder de deixar nossos traços do rosto harmoniosos. 
Esses traços são importantes e essenciais para que a imagem física 
se torne bela, em contrapartida, existe algo além da exterioridade, 
o que faz com que a fisionomia também seja notada de outras 
formas, é o que o individuo transmite com sua personalidade, o 
que ele consegue exteriorizar de mais belo em seu interior.

Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/
ABAAAAaHgAE-0.png>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 3.1 | Estrutura anatômica do crânio 
- vista lateral

O sistema esquelético 
é uma estrutura forte que 
sustenta o corpo e protege 
órgãos maiores, além de 
permitir a realização de todos 
os nossos movimentos. 
Segundo Hallawell (2006) 
a cabeça é formada por 
três camadas básicas: pele, 
partes moles e partes fixas 
ou duras (o esqueleto). Os 
ossos são tecidos vivos, que 
são drenados e irrigados por 



T3 - Características do rosto, corpo e suas proporções54

muitos vasos sanguíneos e nervos, os ossos também armazenam 
cálcio e minerais, além de sustentar nosso corpo, ainda, produzem 
células do sangue. 

Metade do peso do nosso corpo é constituído por músculos e 
cabe aos músculos faciais a função de realizar nossas expressões, 
representando, assim, as emoções de cada indivíduo. A cabeça é 
dividida em duas partes: Crânio – Composto de oito ossos, contendo 
e protegendo o cérebro. Face - Composta de quatorze ossos.

A caixa craniana é a estrutura óssea da cabeça que se apoia na coluna 
vertebral, tem formato oval, é mais larga atrás (parte posterior) que na 
frente (parte anterior), como podemos observar na figura abaixo:

Fonte: adaptada de <http://2.bp.blogspot.com/-x4b5XEJqSNA/TiXOhkB3efI/AAAAAAAAAH4/kalwcBcuaME/s1600/
cranio.png>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 3.2 | Caixa Craniana: Frontal e lateral

Os vinte e dois ossos que compõem a caixa craniana têm forma 
irregular e, com excessão da mandíbula, estão todos interligados 
uns aos outros. O crânio protege o cérebro e apoia as estruturas 
que estão ligadas a ele. Os oito ossos que formam o crânio se 
chamam: frontal, pariental (2), occipital, etmóide, esfenóide, 
temporal (2). 

A linha que se forma pela conexão de dois ou mais ossos é 
chamada de suturas, essas suturas são denominadas segundo a 
região da cabeça onde os ossos se ligam, por exemplo a sutura 
coronária é formada pela conexão do osso frontal e dos dois ossos 
parietais, na parte superior da cabeça.
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Fonte: <http://cleamaciel.blogspot.com.br/p/osteologia_01.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 3.3

1.1.3 Osso Parietal

• Os dois ossos parietais (direito e esquerdo), formam a maior 
parte do alto e dos lados do crânio.

• Tem quatro lados irregulares, com sua superfície externa 
convexa e a superfície interna côncava.

• Protege o cérebro e é coberto pelo couro cabeludo.

1.1.4 Osso Occipital

• Forma a base do crânio. 

• Entre o occipital e os parietais há também uma fontanela.

• É um osso irregular, em forma de concha de sopa.

• Caracteriza-se por uma grande abertura, chamada forame 
magno (“forame”: abertura; “magno”: grande).

1.1.5 Osso Etmóide

• Osso delgado (fino), localizado na base anterior do crânio.

 1.1.2 Osso Frontal

O osso frontal compõe a testa, parte superior das fossas 
oculares ou órbitas, uma parte da cavidade nasal e protege a parte 
frontal do cérebro.

Forma um capacete que protege o cérebro, nos recém 
nascidos, existe um osso frontal separado de cada lado da cabeça, 
que se une antes dos oito anos, formando um osso único e forte.
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• Localiza-se entre as órbitas e ajuda na formação do teto, das 
paredes laterais e do septo nasal.

• É um osso leve e esponjoso.

• Por fora, pode ser visto na borda interna da cavidade orbital.

1.1.6 Osso Esfenóide

• Está situado na parte anterior da base do crânio.

• Tem uma forma que se assemelha a um morcego de asas 
abertas.

• Na parte anterior se liga ao etmóide e, na parte posterior, ao 
occipital.

1.1.7 Osso Temporal

• Os ossos temporais (direito e esquerdo), formam os lados e a 
base do crânio.

• Está limitado pela frente com o osso esfenóide; acima com o 
parietal e atrás com o occipital.

• O osso temporal tem uma cavidade, chamada fossa mandibular 
ou glenóide (significa raso ou pouco cavado), dentro do qual se 
aloja o osso da mandíbula, permitindo movimento.

1.2 Ossos da Face

• Os ossos da face compõem um conjunto que tem a função 
de proteger os orgãos dos sentidos que são: olhos, fossas nasais, 
língua e boca. Cada osso da face entra em constituição de 
cavidades que alocam todos esses órgãos. 

• O único osso móvel da face é a mandíbula, que dá apoio 
mecânico aos movimentos de mastigação, primeira etapa do 
processo digestivo de alimentos sólidos.

1.2.1. Os Ossos da Face

• 1. Osso nasal (2)

• 2. Vômer 



T3 - Características do rosto, corpo e suas proporções 57

• 3. Cornetos nasais inferiores (2)

• 4. Osso lacrimal (2)

• 5. Osso zigomático (2)

• 6. Osso palatino (2)

• 7. Maxila (2) 

• 8. Mandíbula 

1.2.2. Osso Nasal

Fonte: <http://migre.me/wz1EX>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 3.4

1.2.3 Osso Vômer

É um osso ímpar dentro da cavidade nasal. Encontra-se na parte 
inferior e posterior da cavidade nasal e forma parte do septo. Sua 
porção interior quase sempre é desviada para a direita ou para a 
esquerda, tornando desiguais as cavidades nasais.

1.2.4 Cornetos Nasais Inferiores

Situam-se na parte inferior de cada narina, consiste em uma 
camada fina de osso reticulado (esponjoso).

1.2.5 Sinusite

Fonte: <http://melhorcomsaude.com/tratar-sinusite-naturalmente/>

Figura 3.5

O osso nasal é formado por dois 
pequenos ossos oblongos, colocados 
lado a lado e que, juntos, formam a asa 
do nariz. Situam-se na parte central e 
superior da face, junto à parte superior 
das maxilas.
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1.2.6 Osso Lacrimal

Encontram-se na parte anterior da parede interna de cada órbita 
e são os menores e mais frágeis ossos da face. Parte do conduto 
nasolacrimal passa através de um canal que se situa no osso lacrimal.

1.2.7 Osso Zigomático

É chamado de osso da face, forma a borda de baixo do olho, onde 
se situa o maxilar, e a borda lateral do olho, ali se encontra o osso 
frontal. Os quatro processos da maxila são denominados: zigomático, 
palatino, frontal e alveolar. O osso zigomático forma o que chamamos 
popularmente de “maçãs do rosto”.

1.2.8 Osso Palatino (2)

Está situado na parte posterior da cavidade nasal, formam o céu 
da boca, parte inferior e as paredes externas das cavidades nasais e o 
assoalho das órbitas.

1.2.9 Osso Maxilar (2)

É formado pela união das duas maxilas, apresenta-se em forma 
de pirâmide triangular, cuja base está voltada para a cavidade nasal. 
Coopera para a formação dos limites do céu da boca, nariz e órbitas.

1.3 Mandíbula

Fonte: adaptada de Philippi et al. (1999).

Figura 3.6 É um osso ímpar, que está situado 
na parte inferior da face, é o único 
osso móvel da cabeça e o mais longo 
e forte de todos os ossos da face. A 
mandíbula é muito importante para 
a mastigação, uma vez que pelo seu 
movimento, quebra os alimentos em 
pedaços menores para serem digeridos 
no estômago.

1.3.1 Formatos Básicos das Feições: 
Nariz, Olhos, Boca e Queixo 

Todo indivíduo tem características diferentes no seu rosto, 
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alguns têm nariz mais arrebitado, outros têm a boca mais carnuda, 
olhos grandes ou pequenos, queixo mais pronunciado, enfim, 
atributos únicos de cada pessoa. Isso é o que nos diferencia, por 
isso nem mesmo irmãos gêmeos tem todas as particularidades 
idênticas no rosto ou no corpo.

1.3.2 Nariz

O osso nasal ocupa a parte superior do nariz assim, determinando 
a altura e a inclinação do mesmo, já a ponta, narinas e laterais são 
determinados por várias cartilagens. Pense numa pirâmide com 
base triangular, esse é o formato básico de todo nariz, com as 
laterais iguais e com a base mais curta. 

Algumas pessoas consideram o nariz extremamente expressivo, 
isso faz com que ele seja mais notado pela estética. Os pequenos, 
delicados e proporcionais são os mais apreciados, já o nariz grande 
pode gerar traumas infantis, é por isso que a cirurgia plástica é 
tão procurada. Entretanto, pode acontecer de o indivíduo se 
sentir descaracterizado e afetado psicologicamente de maneira 
negativa, podendo ficar com o nariz bonito e dentro dos “padrões” 
estabelecidos, porém sem expressões naturais. Para entender o 
formato do nariz de cada pessoa, é preciso observá-lo de frente e 
de perfil, comparando a largura com a altura.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.7 | Nariz Padrão O nariz padrão é 
completamente proporcional, 
tanto na largura como no perfil 
e altura. 

O nariz fino dá ao rosto 
um ar de delicadeza e é muito 
valorizado pelas mulheres. 
Deixa os traços femininos 
harmoniosos.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.8 | Nariz fino
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.9 | Nariz largo

Figura 3.10 | Nariz longo

O nariz largo lembra o 
formato do curto, o que o torna 
diferente do formato padrão é a 
largura do nariz.  O comprimento 
é o mesmo do padrão, porém as 
narinas são maiores.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.11 | Nariz Curto

O nariz longo é exatamente 
o oposto do nariz curto. Se 
compararmos o comprimento 
com a largura do nariz e dos 
olhos, notamos que é maior 
que o formato de nariz padrão. 
Entretanto, a largura do nariz 
se comparada ao tamanho dos 
olhos, é normal.

Esse formato de nariz é 
aquele que quando visto de 
frente tem o comprimento 
menor, comparado a largura. 
A proporção da largura se 
comparada com o tamanho dos 
olhos é normal. 

O nariz é considerado grande 
quando é mais comprido, mais 
largo e mais pronunciado. Seu 
comprimento também é maior, 
se visto de frente, geralmente 
ocupa uma parte maior que um 
terço do rosto.

Esse tipo de nariz é curto e 
fino e, muitas vezes, pode ser 
achatado. Ele ocupa menos de 
um terço do rosto se visto de 
frente.

Figura 3.13 | Nariz pequeno

Figura 3.12 | Nariz Grande
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.14 | Nariz arrebitado

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.15 | Nariz pontudo

Figura 3.16 | Nariz pronunciado

Figura 3.17 | Nariz chato

Figura 3.18 | Nariz redondo

Quando olhamos esse 
nariz de perfil, notamos que a 
ponta tem uma elevação, não 
é um nariz reto, sua ponta é 
curvada para cima. 

Quando visto de perfil é 
considerado fino e pontudo 
se sua ponta não for 
arredondada.

O nariz pronunciado não 
é necessariamente grande, a 
largura da base se comparada 
ao comprimento é maior que 
o padrão. Visto de frente o 
tamanho pode ser maior que 
a largura do nariz.

A largura do nariz chato se 
comparada ao comprimento, 
sempre é menor. 

De perfil a ponta do nariz 
é mais arredondada que o 
padrão, quando olhamos 
de frente enxergamos uma 
bolinha na sua ponta, e as 
laterais da narina são menores. 
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.19 | Nariz caído

Figura 3.20 | Nariz adunco

Figura 3.21 | Nariz com osso nasal saliente

Sua ponta é visivelmente 
mais caída que os outros 
formatos, olhando de frente 
ele é mais baixo que outros 
formatos de narinas. A linha 
do nariz não é reta, se curva 
para dentro. 

O nariz adunco é mais 
caído que o nariz citado 
acima, entretanto, são muito 
parecidos, mas, olhando de 
frente, nota-se que as narinas 
são mais abertas. 

Olhando de perfil, o nariz é 
reto, mas tem um ossinho no 
meio. Se visto de frente pode 
também aparecer nas laterais. 

1.3.4 Formatos de Olhos

Os formatos básicos dos olhos são: redondos e abertos, 
amendoados, caídos e cerrados. Dentro desses formatos podemos 
observar que eles também podem ser: grandes ou pequenos, 
salientes ou fundos, separados ou juntos. Conhecer o formato 
dos olhos de cada indivíduo é o que transforma toda maquiagem, 
tornando-a mais adequada e com resultados positivos para o 
contexto de todo o rosto. É importante enfatizar aqui que não 
existem olhos idênticos e é muito provável que o indivíduo tenha 
dois tipos de olhos, por exemplo, o olho pode ser profundo e ao 
mesmo tempo (grande), ou pequeno e caído, mas o formato será 
sempre igual. O que também é muito comum é os olhos de uma 
mesma pessoa serem diferentes.
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Amendoados

O triângulo é levantado na parte 
externa, portanto esse formato é mais 
inclinado para cima, já o canto externo 
é maior que o interno. Esse tipo de olho 
passa a impressão de arrogância.

Caídos

O triângulo desse formato é rebaixado 
na parte externa, portanto, é mais 
inclinado para baixo e o canto externo é 
mais longo que o interno. Esse tipo de 
olho pode parecer triste ou preocupado. 

Redondos | Abertos

Esse formato de olho tem o arco 
superior com a curvatura bem definida e 
uma pálpebra mais arredondada, a base 
do olho também é redonda e o triângulo 
tem uma altura maior que o padrão e 
por isso passa-se uma impressão de 
que o olho é maior. Transmite um ar de 
atenção e inocência.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.22 

Figura 3.23

Figura 3.24

Fonte: elaborada pelo autor.
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Cerrados

Nesse formato o triângulo 
é mais baixo, passando assim, 
a impressão de que o olho é 
pequeno, a pálpebra superior 
quase não tem curvatura, deixando 
o formato um tanto quanto sem 
expressão. Portanto, não chama 
muito a atenção.

Asiáticos

Esse formato de olho é diferente 
do ocidental na parte interna da 
pálpebra superior, quase não se 
vê essa parte no olho, parecendo, 
assim, que foi esticada para a 
extremidade externa do olho. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.25

Figura 3.26

Figura 3.27
Grandes ou pequenos

Olhos grandes sempre dominam 
a atenção em relação às outras 
partes do rosto, ao contrário dos 
olhos pequenos, que chamam 
menos atenção. Na hora de maquiar 
são facilmente disfarçados, tanto um 
quanto o outro.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.28 |

Separados ou próximos

Aqui existe uma regra básica que 
facilita notarmos essa característica 
no rosto do indivíduo, normalmente 
a distância entre um olho e outro 
é a largura de um olho. Quando 
a distância é maior, os olhos são 
considerados separados e quando a 
distância é menor, considera-se que 
são próximos. 
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Salientes ou fundos

1.3.5 Formatos de Boca

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.29 

Figura 3.30 | Boca Padrão
O formato de boca padrão tem 

os lábios superiores e inferiores 
grossos na mesma proporção, a linha 
no centro da boca é basicamente 
reta, os cantos da boca se alinham 
verticalmente com a parte interna da 
Íris dos olhos. O V no alto do lábio 
superior é definido, porém não muito 
pronunciado, alguns lábios não têm 
muita definição nesse ponto, são 
mais arredondados. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.31 | Boca Grossa

Os lábios são grossos, a largura é 
normal e o lábio inferior pode ser mais 
grosso que o padrão. Ou mesmo, 
tanto a parte inferior como a superior 
podem ser mais grossas. É um formato 
considerado sensual.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.32 | Boca Fina

Figura 3.33 | Boca Pequena

Os lábios são finos, tanto na 
parte inferior como na superior 
ou somente o lábio superior. 
É mais comum nos homens e, 
com a idade, tanto nos homens 
como nas mulheres, os lábios 
têm propensão a afinarem. Esse 
formato de boca pode apresentar 
um ar de severidade.  

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.34 | Boca Larga

A boca pequena pode 
ter lábios normais, finos ou 
grossos, mas os cantos da boca 
estão num eixo vertical que fica 
entre a Íris e o canto interno do 
olho.

Esse formato pode ter lábios 
normais, finos ou largos. O que 
diferencia é o canto da boca 
que pode ficar no eixo perto da 
pupila do olho. 
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.35 | Boca Cupido

Figura 3.36 | Boca Curva

Esse formato de boca 
normalmente é pequena e tem 
os lábios mais grossos, na parte 
superior forma-se um “biquinho” 
mais pronunciado no alto e no 
centro.  

O formato mais conhecido 
desse tipo de boca é o da atriz 
Angelina Jolie, grossa e curva, 
ela forma um arco sem bico. É 
sensual quando os lábios são 
grossos. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.37 | Boca Caída

O canto desse formato de boca 
é caído, por isso a linha central 
da boca forma um arco inclinado 
para baixo. Esse tipo de boca passa 
um ar de tristeza ou desgosto. 



T3 - Características do rosto, corpo e suas proporções68

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.38 | Queixo Padrão

Figura 3.39 | Queixo Pontudo

Olhando-o de perfil, esse 
formato de queixo normalmente 
inclina-se na parte inferior do rosto, 
projetando o lábio superior mais 
que o inferior e também um pouco 
mais que o queixo.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.40 | Queixo Pronunciado

Visto de perfil nota-se claramente 
que forma uma ponta, mas não 
exatamente pronunciado. É comum 
no formato de rosto triangular 
invertido ou em rostos com o 
formato losangular.

Existem casos em que o queixo 
se projeta mais que a boca, e pode 
ser chamado de queixo prognata. 
Pessoas com rosto quadrado ou 
triangular podem ter esse formato 
de queixo, pode ser associado à 
persistência e também teimosia.

1.3.6 Formatos de Queixo
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.41 | Queixo Redondo

Figura 3.42 | Queixo Reto

O queixo redondo é bem 
proporcional, mas quando 
visto de perfil percebe-se que é 
arredondado. 

Esse formato de queixo 
pode ser encontrado em rostos 
quadrados ou triangulares. Se 
visto de frente dá para perceber 
uma linha mais reta na base, se 
visto de perfil pode ser quadrado 
ao invés de ser arredondado. 
Muitas vezes esse tipo de queixo 
pode ser repartido no meio.

De perfil esse formato de 
queixo é muito fácil de identificar, 
já que fica em um eixo vertical 
bem próximo ao canto da boca. 
É comum em rostos ovais, 
redondos e até triangulares 
invertidos. Está associado à 
fragilidade. Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.43 | Queixo Retraído
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1.3.7 Os Diferentes Formatos do Rosto Humano

A melhor maneira para que se identifique se o olho é saliente ou 
fundo é através do perfil do indivíduo, considerando que os olhos 
situam-se diretamente acima da parte externa da narina. Se o olho 
for mais projetado para fora do rosto z   então ele é saliente, se 
estiver mais para dentro do rosto, é fundo, isso pode ser observado 
através do ângulo do nariz e pela projeção da testa.

Geralmente quem tem olhos salientes, tem nariz mais reto e 
achatado e com uma projeção menor na testa, já quem tem olhos 
fundos, tem a testa mais projetada e nariz mais anguloso e alto. 

Existem oito principais formatos de rosto: oval, redondo, 
retangular, quadrado, hexagonal, triangular, triangular invertido 
e losangular. Porém, alguns formatos de rosto misturam 
características, sendo assim, é necessário analisar o rosto também 
de perfil para observar suas angulações, considere queixo e testa 
quando estiver com dúvidas.

Fonte: <http://superela.com/2014/11/12/5-tipos-de-oculos-para-seu-formato-de-rosto/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 3.44

1.4 Proporções do Corpo das Mulheres e dos Homens  

Os ossos da mulher são mais curtos e têm superfície menos 
áspera que os do homem, o osso do peito (externo) é mais curto e 
a pélvis mais longa e baixa, fazendo com que os quadris sejam mais 
largos que os dos homens. A distância que vai da caixa torácica 
até a pélvis é maior, por ser mais baixa e mais larga. Os ombros 
são mais estreitos e as clavículas mais retas e curtas, por conta 
disso o pescoço é mais longo e as espáduas são arredondadas, em 
comparação com os ombros retos dos homens. 
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Figura 3.45

Fonte: <http://www.oocities.org/themsfx/
esculb8.htm>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Comparação Entre as Proporções

• O centro da figura feminina fica acima do púbis e o da figura 
masculina fica quase no próprio púbis,

• A largura dos quadris da mulher é aproximadamente igual à 
medida do tórax masculino mais a largura de um braço,

• A mulher tem nádegas com maior diâmetro porque o sacro 
está colocado em maior ângulo do que o do homem, além disso, 
a mulher tem mais gordura nessa região,

• O abdome da mulher é mais arredondado que o do homem,

• As pernas da mulher são mais grossas que as do homem na 
parte de trás.

Ombros e Pescoços

O formato dos ombros não deve ser confundido com a postura 
da pessoa, o que se pode notar é se eles são retos, arredondados 
ou inclinados. Quando observamos o formato do pescoço de uma 
pessoa o que podemos identificar é se são largos, curtos, longos, 
musculosos, finos, rijos ou flácidos. Para começar preste atenção no 
comprimento e na largura. 

Os braços das mulheres também 
são mais curtos em relação ao 
tronco e isso acorre justamente 
porque o úmero da mulher é mais 
curto, fazendo com que o cotovelo 
seja mais elevado, as pernas mais 
curtas e o crânio menor. Já o 
corpo masculino é mais largo na 
região que fica um pouco abaixo 
dos ombros (deltóides), que 
corresponde a aproximadamente 
duas cabeças, entre os quadris a 
largura é de aproximadamente uma 
cabeça e meia e entre os ombros 
duas cabeças.
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1.5 Proporções do Rosto e Corpo

As proporções do corpo são, muitas vezes, mais interessantes que 
úteis, saber, por exemplo, que o tamanho do corpo equivale a sete 
cabeças e meia, não agrega em quase nada, porém, são informações 
que nos faz ter uma ideia mais precisa sobre essas proporções. O 
tamanho do nosso rosto, por exemplo, pode ser equivalente ao 
tamanho do nosso antebraço interno, também pode ter a mesma 
medida de distância entre nossa axila e nossa cintura.  

Outra medida interessante é que nosso rosto pode ter o tamanho da 
medida entre o polegar e o dedo médio, com a mão completamente 
aberta (esticada), a largura do braço é igual a medida da ponta do nariz 
até o queixo. Isso pode mudar quando pessoas treinam musculação e 
aumentam o volume de seus braços, pessoas muito magras também 
podem não seguir essa regra.

As mãos e pés também têm medidas curiosas no nosso corpo, 
o formato das mãos é um pouco menor que o formato do rosto , 
enquanto o tamanho do pé é maior que nossa cabeça, o tamanho do 
nosso pé equivale a um sexto do nosso corpo inteiro.

O púbis fica exatamente no meio do corpo, na mesma direção da 
linha dos pulsos. Já as pernas têm quase o mesmo tamanho da parte 
superior do corpo e as partes que são divididas pelo joelho são quase 
da mesma medida.

Anatomia do Corpo Humano Parte 1

Nesse vídeo conseguimos entender facilmente a anatomia do 
corpo humano, isso se faz importante para melhor compreensão dos 
conteúdos abordados:

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=9J6a2N17MpM>. Acesso em:  25 maio 2016. Duração: 5:17.

Anatomia do Corpo Humano Parte 2 S 

O vídeo tem o intuito de explicar e aprofundar ainda mais o 

ACOMPANHE NA WEB
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conhecimento dos temas abordados nesse material: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=V0Qx9FnuHgM>. Acesso em: 
25 maio 2016. Duração: 6:16.

Leitura do Rosto - Nariz - Boca - Queixo

Entenda o que os formatos de nariz, boca e queixo dizem a respeito 
das personalidades individuais de cada pessoa:

Disponível em: <http://causaemocional.blogspot.com.br/2014/05/
leitura-do-rosto-nariz-boca-queixo.html>. Acesso em:  23 maio 2016.

Formato do Rosto Masculino

Como identificar o formato do rosto masculino e respeitar as suas 
proporções para melhor execução do trabalho do profissional da área 
do embelezamento. 

Disponível em: <http://barmetrosexual.com/formato-de-rosto-
masculino-saiba-o-seu/>. Acesso em:  23 maio 2016.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. Defina caixa craniana:

2. Metade do peso do nosso corpo é constituído por músculos e cabe aos 
músculos faciais a função de realizar nossas expressões, representando, 
assim, as emoções de cada indivíduo. A cabeça é dividida em duas partes, 
assinale abaixo a alternativa que corresponde a divisão correta da mesma:
a) Crânio – Composto de quatorze ossos. Face – Composto de oito ossos.
b) Osso Temporal – Composto por oito ossos. Osso Facial – Composto 
por quatorze ossos.
c) Osso Parietal – Composto por quatorze ossos. Osso Occipital –. 
Composto por oito ossos
d) Crânio – Composto de oito ossos. Face - Composta de quatorze ossos.
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FINALIZANDO

3. A medicina já encontrou formas de deixar o nariz  esteticamente 
mais bonito de acordo com o gosto de cada um, apesar dos diferentes 
formatos e tamanhos eles possuem a mesma estrutura mesmo em 
diferentes formatos de rosto. O osso nasal ocupa a parte superior do nariz 
determinando, assim, a altura e a inclinação do mesmo. Já a ponta, narinas 
e laterais são determinados por várias cartilagens. Mesmo com tantas 
diferenças e proporções qual a base de todo formato de nariz:
a) triângulo com base retangular
b) pirâmide com base triangular.
c) pirâmide com base reta.
d) retangular com base em forma de pirâmide.

4. Quais são os principais formatos de rosto?

5. O sistema esquelético é uma estrutura forte que sustenta o corpo e 
protege órgãos maiores. Além de permitir a realização de todos os nossos 
movimentos, a cabeça é formada por três camadas básicas, cite-as:

Com as características da face estudadas aqui, conhecer os 
formatos do rosto humano se torna mais fácil para a execução de 
um bom trabalho profissional com conceitos voltados ao visagismo. 
O profissional da área do embelezamento precisa entender algumas 
peculiaridades de cada indivíduo para que siga algumas regras antes 
de decidire os melhores procedimentos para cada tipo de rosto, 
personalidade, entre outros. Com o passar dos anos a feição do 
rosto pode mudar e apresentar texturas diferentes, em relação a 
isso é necessário que todas essas mudanças sejam percebidas pelo 
profissional na hora de executar uma boa maquiagem ou cor de 
cabelos, por exemplo. 

Se aperfeiçoar pode ser o diferencial para o profissional de 
embelezamento e, com o passar do tempo, reconhecer as 
características distintas de cada pessoa se tornará mais simples e 
natural, sem muitas técnicas e dificuldades para isso.

e) Osso Temporal – Composto por oito ossos. Osso esfenoide – Composto 
por quatorze ossos.
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Fisionomia: Aspecto particular do rosto; feições; parecer, semblante.

Proporção: 1. Filos Conveniência das partes com o todo. 2 Relação 
das partes de um todo entre si ou entre cada uma delas e o todo, com 
respeito ao tamanho, quantidade ou grau; tamanho relativo. 3 Dimensão, 
extensão. 4 Intensidade. 5 Conjunto harmônico, disposição regular; 
harmonia, simetria. 

Anguloso: 1. Que tem ângulos: Superfície angulosa. 2. Que tem esquinas 
ou saliências pontiagudas; ossudo (diz-se de certas partes do corpo 
humano): Feições angulosas, joelhos angulosos. 

Pronunciado: 1. Que se pronunciou. 2. Dir. Indiciado como réu ou 
cúmplice de um crime. 3. Marcado, saliente: Traços pronunciados. 4 
Claro, acentuado: Tendência pronunciada.

Púbis: 1. Osso anterior da pelve; no homem consiste em dois ramos 
que divergem posteriormente. 2. Eminência triangular do abdome 
correspondente a esta parte que se cobre de pelos ao começar a 
puberdade. Var: pube.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO
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Desde muito tempo, na história, podemos observar que a 
vaidade feminina está presente na sociedade, mulheres e homens 
já usavam artifícios para mudarem suas características ou apenas 
destacá-las. Mesmo que muitos indivíduos acreditassem no 
misticismo que a maquiagem trazia, eles acreditavam que ela 
também servia para protegê-los de forças do mal e também dos 
raios do sol, e isso era feito de forma harmônica. Mesmo que 
padronizada, existia harmonia nos traços e cores e, se pensarmos 
de uma forma analítica, a maquiagem continua sendo uma máscara 
que usamos para camuflar algumas características.

Nos dias atuais essa “máscara” tem ficado cada vez mais 
poderosa, e se tornou uma aliada eficaz para conseguirmos 
potencializar traços do nosso rosto e até transmitir muito de nossa 
personalidade em cores e formas. A indústria da maquiagem nos 
convida a experimentar produtos todos os dias, inovar e se permitir, 
nessa profissão esses atributos são o segredo do sucesso, tudo 
aliado a talento, bom gosto e aprimoramento.

Convite à leitura
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A importância da maquiagem 
no contexto do belo e do 
bem-estar

1.1. Automaquiagem

Ninguém conhece os pontos fortes do nosso rosto como nós 
mesmos e também as imperfeições que insistimos em esconder 
ou disfarçar, o que é perfeitamente aceito, a vaidade e o senso da 
beleza que existe em nós nos torna muitas vezes mais exigentes 
que o convencional. A experiência na hora de maquiar é um 
diferencial, principalmente na automaquiagem. É treinando que se 
consegue bons resultados. 

Escolha um lugar com boa iluminação, um espelho de mesa, 
uma música agradável, um lugar para colocar seus pincéis e todos 
os itens necessários para uma maquiagem bem executada, se 
inspire em revistas, tutoriais ou simplesmente use cores que nunca 
se imaginou usando, apenas para ver como realmente ficará com 
a sua tonalidade de pele. A prática leva à perfeição e muito rápido 
será fácil perceber como é bom ser responsável por sua beleza.

Tema 4

POR DENTRO DO TEMA

Fonte: <http://maquiagenspassoapasso.com.br/tags/passo-a-passo-maquiagem/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.1 | Maquiagem passo a passo
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Os exageros não são bem-vindos nem na automaquiagem nem 
na maquiagem profissional, todo cuidado com cores, idades, tipos de 
pele e texturas é importante para uma maquiagem bem executada e 
com resultados gratificantes. A seguir você verá um passo a passo que 
direciona a automaquiagem:

1. Comece lavando o rosto com sabonete líquido neutro ou um 
sabonete indicado para seu tipo de pele;

2. Em seguida, lave com sabonete de ph neutro;

3. Passe um tônico indicado para seu tipo de pele;

4. Use um hidratante também indicado para seu tipo de pele;

5. Aplique primer para pálpebra em toda ela;

6. Coloque pó em toda região dos olhos (truque que facilita tanto 
na hora de esfumar como na hora de limpar a parte inferior dos olhos);

7. Escolha uma cor mais escura para marcar o côncavo (esse 
truque pode dar profundidade ao olho), use um pincel arredondado, 
porém pequeno;

8. Escolha uma cor mais clara para aplicar no canto interno dos 
olhos e assim iluminar essa região; use um pincel pequeno e achatado, 
de aplicar sombra, conhecido também como língua de gato.

9. Em seguida, escolha uma cor média para aplicar no restante da 
pálpebra, use um pincel pequeno, achatado, de aplicar sombra (pincel 
língua de gato)

10. No final faça um V no canto externo do olho com uma cor 
mais escura, utilizando um pincel chanfrado, logo após, utilize um 
pincel arredondado pequeno ou médio para dar o acabamento de 
olho esfumado;

11. Comece a esfumar o canto externo do olho, trazendo a sombra 
para o meio da pálpebra, esfumar significa misturar as sombras, fazendo 
movimentos de vai e vem até que fiquem com um efeito degradê, use 
um pincel fofo e arredondado para conseguir esse resultado;

12. Se necessário, corrija as sombras, porque na hora de esfumar 
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a maquiagem pode sair um pouco da pele formando “buracos” e 
deixando o acabamento comprometido. O canto externo deve 
sempre ficar mais escuro, no meio da pálpebra uma cor mediana e no 
canto interno mais claro e bem iluminado.

13. Limpe o canto externo com um lenço umedecido ou algodão 
redondo com demaquilante para dar um acabamento chanfrado.

14. Perto da sobrancelha, logo acima da sombra aplicada use uma 
cor clara para iluminar aquela região e realçar o olhar, lembrando 
que iluminador não precisa ter brilho (pode ser uma sombra opaca), 
use o pincel chanfrado também para aplicar sombra na sobrancelha 
cobrindo, assim, eventuais falhas.

15. Limpe embaixo dos olhos onde pode ter caído resíduos de 
sombra, e aplique uma sombra preta com um pincel chanfrado fininho 
bem reste à raiz dos cílios. Esse acabamento, além de lindo, tem o 
poder de aumentar visualmente o tamanho dos olhos.

16. Passe delineador na pálpebra com um traço bem fininho, rente 
à raiz dos cílios, para um acabamento perfeito.

17. Finalize com uma máscara de cílios, pode aplicar duas ou três 
camadas em cada olho. Use a máscara tanto na parte inferior quanto 
na parte superior dos olhos.

18. Limpe com demaquilante todas as partes que estão borradas 
na pele, cuidando para não estragar os olhos que já estão prontos. 
Cotonete pode ser útil para limpar áreas menores.

19. Agora vamos preparar a pele. Com um pincel de base espalhe 
o produto por todo o rosto, sem economizar.  Aplique até mesmo nos 
lábios, para anular a cor rosada que temos neles e deixar uma cor de 
pele, para assim obtermos a real cor do batom que vamos aplicar.

20. Após aplicar a base use um pincel de fibra ótica para dar 
acabamento na pele.

21. Em seguida, aplique o corretivo nas partes da pele que ainda 
precisam de correção, regiões como olheiras, espinhas, manchas.

22. Aplique o pó facial em todo o rosto, com o pincel específico, 
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espalhando bem. Se você tem uma pele madura evite depositar o pó 
em regiões em que as linhas de expressão são mais marcadas.

23. Aplique o blush na região das maçãs. Para encontrá-las dê 
um sorrisinho de boca fechada, a parte mais alta do seu rosto são as 
maçãs. Se não precisar afinar, concentre uma pequena quantidade no 
ponto mais alto do seu rosto (maçãs).

24. Uma dica para quem gosta de lápis preto no canal lacrimal dos 
olhos: lápis preto ou marrom diminuem o olhar, lápis branco aumenta, 
“abre” o olhar.

25. Aplique batom com um pincel adequado e em seguida pode 
usar um gloss no centro da boca para iluminar e dar volume. 

26. Se quiser afinar o rosto use um pó fácil mais escuro (opaco) 
em toda a circunferência do rosto, lateral do rosto, testa e pescoço, 
próximo à raiz dos cabelos.

27. Ilumine os pontos altos do seu rosto, use um iluminador sem 
muito brilho.

1.2 Maquiagem Profissional

História da maquiagem

A palavra “cosmético” originou-se do grego kosmeticós, e significa 
ornamentar-se, decorar-se, enfeitar-se, tudo o que pode deixar o 
indivíduo mais belo, ou seja, base, rímel, blush, primer, hidratantes e 
todas essas inovações que vemos no mercado do embelezamento nos 
dias atuais. Isso tudo surgiu no Egito, onde os faraós se preocupavam 
excessivamente com a maquiagem. O fato de os egípcios acreditarem 
que os olhos representavam a alma das pessoas fazia com que eles 
expressassem essa crença através de desenhos, por isso pintavam não 
somente o que viam, mas tudo o que existia a sua volta. Por isso, seus 
olhos eram pintados de preto, com tanta intensidade e, para isso, era 
utilizado o pó de khol. 

Khol é uma poeira preta condensada de onde é feito o kajal, um 
lápis forte e macio. No antigo Egito os próprios egípcios fabricavam 
esse produto, que era natural, porém, nos dias atuais é extremamente 
perigoso fazê-lo em casa, já que existe uma quantidade muito alta 
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de chumbo na composição do produto e pode ser infeccioso. Os 
hindus também acreditavam e ainda acreditam que essa tinta natural 
protege os bebês e as crianças contra o mal, em muitas tribos existem 
maquiagens para diferentes rituais: casamentos, nascimentos, batalhas 
e oferendas, e isso tudo porque essas tribos acreditam na energia 
das cores e das composições de seus pigmentos, que são todos de 
origem natural.

A rainha do Egito, Cleópatra, por exemplo, usava uma pasta no 
rosto com uma mistura de leite de cabra e miolo de pão, além, de 
tomar banho de leite com mel, que deixava a pele macia e mais clara, 
já que, naquela época, os homens precisavam ser mais morenos que 
as mulheres, pois isso representava o trabalho pesado embaixo do sol. 
No Japão, as gueixas pintavam o rosto com um pó argiloso feito de 
arroz, chamado de oshiroi. Todo o rosto era coberto com esse pó de 
arroz e deixava as mulheres com um aspecto artificial, muito branca e 
parecida com bonecas de porcelana. As gueixas usavam e ainda usam 
além dessa “máscara” uma bochecha rosada em forma de círculo, 
cílios pretos em volta pintados de vermelho e os lábios em formato de 
coração, também pintados de vermelho.

A maquiagem e a bruxaria

Era muito comum no século XVIII queimarem bruxas em praça 
pública, qualquer artifício químico ou natural que fosse usado para 
curar ou melhorar sintomas como, por exemplo, tratar uma simples dor 
de barriga, mesmo que com ervas naturais, era considerado bruxaria 
e a consequência disso era serem queimadas por líderes da Igreja 
católica, que tinha como lei punir tais comportamentos. As bruxas 
faziam poções de amor para atrair os pretendentes e a maquiagem 
era usada como um meio de sedução que atraía homens e também 
era considerada bruxaria, a Igreja condenava a vaidade e a busca pela 
juventude, que começaram a ser consideradas, também, uma espécie 
de bruxaria.

Outro argumento usado pela Igreja católica é que as mulheres que 
usavam maquiagem e cosméticos faziam propaganda enganosa para 
outras pessoas, uma vez que se valer de artefatos para ficarem mais 
bonitas era como se estivessem usando uma máscara para enganar 
a sociedade. Criou-se uma lei que apoiava o divórcio, caso o homem 
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contestasse a beleza da esposa, alegando fraude, ela era, então, 
acusada de feitiçaria e o marido estava livre das responsabilidades 
matrimoniais. Apesar da resistência da Igreja católica essas leis e pudores 
não duraram muito tempo, ainda mais por conta das circunstâncias 
de higiene da época que eram contingentes e quase ninguém tinha 
o hábito de tomar banho todos os dias, por conta até do frio. Era 
por isso, também, que maquiagens e perfumes eram utilizados para 
disfarçarem odores e sujeiras, aumentando assim o período de higiene 
até o próximo banho.

No início do século passado os cosméticos foram inseridos 
definitivamente na França e se tornaram populares em todo o resto 
do mundo. A partir da revolução industrial a fabricação dos mesmos 
se tornou mais acessível, foi então com a chegada do cinema que 
a maquiagem se tornou imprescindível e se estabeleceu com 
força na sociedade. A partir desse momento, que modificou os 
comportamentos, as mulheres finalmente puderam abusar de todas 
as descobertas de embelezamento. O mercado dos cosméticos 
começou a crescer significativamente, trazendo muitos benefícios, 
principalmente para as mulheres, e isso acontece até os dias de hoje.

Maquiagem para Cada Tipo de Rosto

Fonte: <http://blog.natuphitus.com.br/beleza/especial-de-verao-maquiagem-e-cabelo/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.2 | Maquiagem e cabelo
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A maquiagem deve partir do princípio de que podemos melhorar a 
beleza e não modificá-la, a maquiagem pode ser atribuída e aplicada a 
partir das características do rosto do indivíduo. Ou seja, destacar o que o 
indivíduo tem de mais bonito e atraente em seu rosto e disfarçar o que 
não agrada tanto. Com tantas opções no mercado cosmético é mais 
fácil transformar a beleza “comum” em uma beleza mais atraente, mais 
interessante, personalizada e mais estereotipada. Ter uma aparência 
artificial não é visto como uma boa escolha, sutileza e bom gosto deve 
ser prioridade para o profissional da beleza, combinar cores, conhecer 
produtos adequados para cada tipo de pele e respeitar o gosto do 
cliente são essenciais para um bom trabalho.

Toda beleza é única, respeitar o formato de rosto de cada pessoa e 
seu tipo de pele não é tão simples assim, é necessário aperfeiçoamento 
constante e também conhecimento de produtos específicos para se 
conseguir um resultado belo e harmônico. Diante de alguns truques de 
maquiagem é possível disfarçar formatos de rosto, formatos de olhos, de 
boca e também de nariz. De acordo com cada formato de rosto existem 
indicações que podem facilitar a realização da maquiagem ideal:

Rosto Quadrado: O queixo e a testa têm quase as mesmas medidas e 
para que os contornos sejam suavizados é ideal que se use dois tipos de 
base, o tom da base mais próximo ao tom da pele do indivíduo deve ser 
aplicado em todo o rosto e uma base mais escura deve ser aplicada nas 
laterais, na testa e no queixo. Esse efeito também pode ser obtido com 
um pó mais escuro e, para finalizar, o blush pode ser aplicado na diagonal 
em direção as orelhas, alongando visualmente o rosto.

Rosto Retangular: Para esse formato de rosto também pode ser 
aplicado dois tons de base, a cor mais escura deve ser aplicada na 
extremidade da testa e também no maxilar, a melhor forma de se aplicar 
o blush é aplicando o mesmo nas maçãs em direção as orelhas.

Rosto Redondo: Os mesmos princípios das tonalidades diferentes de 
base devem ser aplicados nesse formato de rosto, o tom de base mais 
escuro deve ser aplicado na extremidade de todo o rosto, até a testa, o 
blush deve seguir o mesmo conceito dos formatos citados acima. 

Rosto Oval: Esse formato não necessita muitos truques, uma única 
cor de base é essencial para preparar a pele, escolher um tom parecido 
com a cor da pele e aplicar uniformemente em todo o rosto. 
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A aplicação do blush pode servir para alongar o rosto, usando a mesma 
técnica de ir em direção a orelha.

Rosto em losango: Pode ser usado dois tons de base, a mais escura 
deve ser aplicada nas laterais da testa e na parte de baixo do queixo, 
o blush deve ser aplicado da mesma forma que em rostos redondos, 
quadrados e retangulares.

Rosto triangular invertido: É importante usar uma base mais escura 
nas laterais na testa. O blush deve ser aplicado mais ou menos dois 
dedos acima da linha do sorriso no meio das maças do rosto e direção 
as orelhas.

Maquiagem para Mulheres: Negras, Loiras, Ruivas, Orientais e 
Morenas

As cores da maquiagem são de extrema importância para as 
diferentes mulheres, a escolha das cores deve, ainda, respeitar a cor 
dos cabelos, tom de pele, formatos de rosto e etnia de cada pessoa 
para que tudo fique harmônico e tenha um resultado final elegante. 
A maquiagem é um recurso muito utilizado pelas mulheres, porque 
além de melhorar os pontos positivos e disfarçar os pontos negativos, 
também consegue encobrir imperfeições, marcas da idade, traços de 
cansaço entre outros. Um erro comum acontece na hora de escolher 
o produto certo para cada tipo de pele. Para tanto, vamos entender o 
que podemos adaptar para as diferentes belezas.

Maquiagem para Ruivas: Esse tipo de beleza combina com cores 
mais escuras nos olhos, como: verde oliva, marrom, azul marinho e 
preto. Já que essa pele tende a puxar para o tom rosado, evite sombras, 
blush e batom nessas cores, prefira batons nas cores coral, laranja ou 
vermelho, blush de preferência nas tonalidades laranja, marrom claro 
e pêssego são os mais indicados.

Maquiagem para Negras: Escolha a cor da base de acordo com o 
tom da pele, se não encontrar uma base específica é indicado que se 
misture duas cores para que consiga o resultado ideal. A pele negra 
pode puxar para o tom de cinza se a base e o pó não estiverem na cor 
exata, prefira sombras de cores quentes, como rosa, dourado, laranja e 
bronze mais vivo. Um truque muito usado e com um resultado bonito 
é usar como blush um pó com efeito bronze nas maçãs do rosto ou, 
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se preferir, blush marrom com pouco brilho.

Maquiagem para Loiras: Nesse caso, se a pele for muito clara 
e puxada para o rosado evite esse tom, tanto nos olhos como nas 
bochechas, mas se a pele for mais amarelada os tons rosados estão 
liberados, já os olhos podem ficar bem marcados e intensos. Cores 
como azul celeste e verde claro muito cintilante podem deixar a 
pessoa com uma aparência mais velha, todas as cores de batons 
podem ser usadas, e os blushes podem ser rosados, laranja, marrons e 
até pêssego, tomando cuidado sempre com o tom da pele. 

Maquiagem para Morenas: Cores como marrons, pretos, dourados 
e bronze, também são harmônicas para as morenas. Para finalizar, use 
blushes marrons ou finalizadores com efeito bronzeado.

Maquiagem para Orientais: Esse formato de olho não tem côncavo 
marcado, então, um truque bom é fazer um côncavo com sombra 
marrom arredondando mais o formato desse tipo de olho. Sombras 
escuras dão profundidade e são mais indicadas para as orientais. 
Esfume bastante a sombra, outra dica importante é passar lápis 
branco dentro dos olhos, isso cria uma ilusão de olho maior, já que dá 
continuidade ao globo ocular. Passar sombra preta, esfumada na parte 
debaixo dos cílios também abre o olhar. Prefira os blushes marrons.

Como usar o blush adequadamente

O blush além de dar um ar saudável serve também para afinar o 
rosto ou até mesmo dar volume às maçãs do rosto, porém, se aplicado 
de forma errada pode arruinar a maquiagem e prejudicar todo visual 
do rosto. Entretanto, se usado de forma correta, com cores certas e 
dosagem exata pode se transformar em um grande aliado.

Fonte: <http://esteticderm.com.br/?p=1953>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.3 | Blush
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Para o rosto triangular invertido: nesse formato de rosto o queixo 
é estreito e a testa é larga. O blush deve ser aplicado formando um 
triângulo em cada lado da face, em seguida espalhe esfumando na 
direção da orelha.

Para o rosto quadrado: O blush deve ser aplicado de forma angular 
da orelha até a maçã do rosto. 

Para o rosto retangular: O blush deve ser aplicado nas maçãs do 
rosto, criando assim a ilusão de volume naquela região. 

Para o rosto assimétrico: O blush deve ser aplicado nas maçãs do 
rosto e nas têmporas. 

Para o rosto redondo: Aplique o blush nas maçãs do rosto subindo 
em direção às orelhas. 

A melhor forma de aplicação do blush é feita com pincéis mais 
cheios e arredondados ou mesmo com pincéis maiores e com o corte 
na diagonal chanfrados. Antes de aplicar o blush, dê uma batida no 
pincel para que o excesso do produto caia antes de chegar ao rosto, 
depois de aplicar o blush, esfume de baixo para cima. Blushes líquidos 
dão um efeito de cor com certa transparência, mas podem ser mais 
difíceis de aplicar. A diferença entre o modo de usar o blush de dia 
ou à noite, é que à noite podemos carregar um pouco mais, já que a 
luz é menos intensa. No entanto, é preciso ter cuidado com a luz de 
câmeras fotográficas que podem mostrar a intensidade do produto no 
rosto. Blushes de tom avermelhado, laranja ou bronze deixam a pele 
com uma aparência mais jovem e saudável.

Fonte: <http://cabelosderainha.com.br/como-aplicar-blush-em-cada-formato-de-rosto/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.4 | Blush

A importância do Primer

O primer é um produto utilizado como pré-maquiagem, feito 
para usar depois do hidratante e antes da base e do pó facial. 
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A função dele é uniformizar a pele, diminuir a oleosidade, fechar 
os poros e, principalmente, fixar a maquiagem por mais tempo. 
É um produto que prepara a pele para receber a maquiagem, 
existem primers para lábios, que hidratam e disfarçam as linhas 
superficiais; para o rosto, que uniformizam a pele, disfarçam 
linhas de expressão; para as pálpebras, fixam melhor a sombra e 
até mesmo para os cílios, que dão mais volume. Eles podem ser 
encontrados em cremes, sérum, balm com cor, sem cor e com 
fps. Existem primers específicos para cada necessidade da pele. 
Existem aqueles que contraem os poros, aqueles que diminuem 
a oleosidade, os que causam efeito tensor, outros que hidratam, 
outros que uniformizam a pele e aqueles que disfarçam ruguinhas.

Quando surgiu na indústria da maquiagem, a proposta inicial 
do primer era potencializar a duração da maquiagem, aos poucos 
foram inseridos em sua composição muitos outros atributos que 
o tornou fundamental para um bom trabalho final, ele deixa uma 
sensação de pele aveludada e cria uma espécie de “liga” entre a 
pele e a base. Podemos encontrar hoje em dia, primer para o rosto, 
para os lábios, para os cílios e primer para as pálpebras.

A importância da Base na Maquiagem

Fonte: <http://chegueitemcafe.blogspot.com.br/2014/09/mpi-importancia-da-base-na-maquiagem.html>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 4.5 | Base na maquiagem

A base é o princípio de tudo dentro da maquiagem, ela precisa 
ser perfeita e harmônica na pele do indivíduo. Como o nome sugere, 
ela é a base de tudo, ela precisa apresentar aquela aparência de pele 
lisa e sem manchas, se deve ao resultado final e uma base adequada 
ao tipo de pele e principalmente a cor correta. Os pincéis que são 
utilizados para aplicar a base têm grande importância para todo o 
contexto de um bom acabamento. Para que imperfeições como 
formatos de nariz, queixo, testa, boca, sobrancelha entre outras 
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características sejam disfarçadas no rosto, é necessário a utilização 
de dois tons de base e, para que esse efeito seja alcançado com 
sutiliza, é preciso cuidado, pois a pele não pode ter uma aparência 
sobrecarregada e espessa demais.

Algumas regras são importantes para o uso adequado da base 
e aplicá-la de forma homogênea em todo rosto é primordial, por 
isso, hoje em dia, é possível usar um pincel para aplicar e outro 
para dar acabamento criando, assim, um efeito homogêneo 
que é necessário para que a pele fique com uma aparência leve. 
Reconhecer o tipo de pele do indivíduo é essencial para que a base 
correta seja escolhida, seja para pele seca, oleosa ou mista, ou para 
todos os tipos de pele existem as bases específicas, que podem 
ser líquidas, em bastão, mousse, pó ou cremosa. Peles oleosas, 
por exemplo, devem trazer um resultado final aveludado, sem 
oleosidade aparente, mesmo que a textura da base seja cremosa 
deve apresentar esse resultado. Já para peles secas ou ressecadas 
as bases em pó devem ser evitadas, pois deixam um aspecto mais 
seco ainda. Prefira as de textura cremosa, que deixam a pele mais 
macia e hidratada.

Fonte: <http://www.fuxicodemulher.com.br/2015/08/11/bb-base-multi-beneficio-natura-una/>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Figura 4.6 | Bases

Após escolher a base de acordo com o tipo de pele, o próximo 
passo é escolher a cor da base, que pode ser da mesma cor da sua 
pele ou um tom abaixo ou acima. Podendo variar com a estação 
do tempo em que nos encontramos, a base não pode ser testada 
no dorso da mão e em nenhuma outra região do corpo senão no 
próprio rosto, é na lateral do rosto que você vai descobrir o tom de 
base que deve ser usado. A cor exata tem que desaparecer no tom 
original da pele, apenas cobrindo com sutileza as imperfeições. 
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Fonte: <http://www.buleipotan.
com/2012_04_01_archive.html>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 4.7 | Base Líquida É o tipo de base mais democrática e 
de mais fácil aplicação, já que o produto 
pode ser facilmente espalhado, seja com 
pincéis, esponjas ou mesmo com as 
mãos. As versões oil free servem para as 
peles oleosas.

É ideal para maquiagem mais rápida, 
mas exige certo cuidado na hora da 
aplicação porque pode deixar a pele 
muito pesada. Deve ser aplicada com 
pincel ou mesmo esponjas mais macias, 
faz às vezes do corretivo algumas vezes 
e pode ser usada por todos os tipos de 
pele. 

Fonte: <http://barbiecientista.com/tags/
corretivo/page/2>. Acesso em: 4 abr. 
2017. 

Figura 4.8 | Base Compacta

Pó

Não é indicado para peles maduras, pois o pozinho pode se 
acumular nas linhas de expressão, é ideal para pessoas que tem 
pele oleosa, já que tira o brilho da pele sem uma cobertura muito 
espessa. 

Fonte: http://migre.me/wz2EG>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 4.9 | Base Cremosa Essa base é ideal para peles maduras, 
do tipo normal ou seca, e sua cobertura 
é média, disfarça manchas e linhas de 
expressão. Deve ser aplicada com pincel 
para base e em seguida com um pincel 
duo-fiber para espalhar melhor o produto 
e não deixar o aspecto carregado.

Os diferentes tipos de base

Vamos conhecer agora a textura, a finalidade e a diferença de 
cada tipo de base e como escolher adequadamente cada uma 
delas de acordo com suas necessidades.
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Os diferentes tipos de corretivos

Fonte: <http://blog.lojasrede.com.br/dicas-de-maquiagem-
para-pele-negra/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.10 | Corretivos

O corretivo tem a importante função de cobrir, amenizar ou 
disfarçar imperfeições existentes no rosto. As imperfeições mais 
corriqueiras são as olheiras, os vasinhos, as espinhas e cicatrizes, que 
se tornam menos percebidas quando recebem a cobertura de um 
corretivo. Por isso, é importante saber que o produto deve ser usado 
apenas em partes específicas do rosto, onde se encontram algumas 
imperfeições. O produto não deve ser aplicado em todo o rosto já 
que perde a funcionalidade e não apresenta o resultado esperado, 
entretanto, o corretivo pode além de corrigir as imperfeiçoes ser usado 
também  como iluminador. Para isso, precisa ter uma tonalidade 
mais clara podendo ser usado nas maçãs do rosto acima do blush e 
também perto das sobrancelhas, um pouco acima da sombra. Outra 
função do corretivo é funcionar como primer, se for aplicado sobre a 
pálpebra, já que ajuda a fixar e realçar a cor da sombra.

A variedade de corretivos é tão vasta quanto à de bases, o que torna 
mais difícil a decisão na hora da compra, o ideal mesmo é experimentar 
e ver qual se adapta melhor à sua necessidade. Abaixo, você verá uma 
versão de cada um desses produtos para melhor entendimento de 
como usá-los em ocasiões específicas.

Líquido

Tem um efeito mais delicado, é muito utilizado para cobrir 
imperfeições como olheiras mais suaves, machas leves e espinhas, é 
indicado para a região dos olhos por ter uma textura leve e ser de fácil 
aplicação, é indicado para todos os tipos de pele.

Cremoso

Fonte: <http://blog.lojasrede.com.br/dicas-de-
maquiagem-para-pele-negra/>. Acesso em: 4 abr; 
2017.

Figura 4.11 | Corretivos
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O corretivo cremoso tem uma cobertura mais concentrada e, 
por isso, é ideal para disfarçar olheiras e manchas mais escuras, além 
de imperfeições mais específicas. Por ser um produto mais oleoso é 
recomendado para pele mista ou seca

Mineral

O corretivo mineral, assim como a base ou o pó mineral, apresenta 
um efeito mais suave e uma cobertura natural devido a textura mais 
leve, porém, não deve ser aplicado em pele madura ou com linhas 
de expressão mais profundas, principalmente na região dos olhos 
justamente porque o produto se deposita nas rugas deixando essa 
parte mais destacada do que o normal.

Bastão ou lápis

É indicado para todos os tipos de pele e recomendado para quem 
precisa esconder espinhas e pequenas manchas. Por ter uma textura 
seca e firme é de fácil aplicação em pequenas áreas. Só é preciso 
cuidado para que o produto não acumule onde se deseja disfarçar. 

As cores e seus efeitos

Agora que você já sabe como escolher a textura do seu corretivo, 
saber escolher a cor também é importante, ter dois tons de corretivos 
é a primeira dica importante. A área dos olhos (olheiras), por exemplo, 
tende a ser mais escura que outras partes do rosto. Uma espinha na 
testa pede um corretivo de cor diferente de um corretivo que precisa 
disfarçar olheiras.

Assim como a base, o corretivo deve ser experimentado na pele do 
rosto, só assim vai encontrar a cor ideal para sua pele e necessidades.  
Aplicar o produto nas mãos para testar a cor é um grande erro na 
hora de comprar maquiagem. Existem corretivos coloridos que tem 
funções diferentes para cada tipo de imperfeição, na pele podem 
surgir manchas, podem aparecer espinhas e, para isso, é preciso 
cores diferentes de corretivos para cobrir tais ocorridos na pele.  Uma 
observação importante na hora de usar corretivos coloridos é que 
eles não dispensam o corretivo da cor da sua pele para dar um bom 
acabamento.
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Fonte: <http://makepassoapasso.blogspot.com.br/2011/01/aprenda-usar-os-corretivos-coloridos.html>. Acesso em: 
4 abr. 2017.

Figura 4.12 | Corretivos coloridos

Amarelo: É o mais comum entre os corretivos, usado para camuflar 
olheiras marrons e roxas, também serve para disfarçar hematomas.

Verde: Disfarça manchas avermelhadas, em caso de acne, 
queimaduras de sol ou vermelhidão causadas por algum tipo de 
procedimento na pele. 

Lilás: Recomendado para disfarçar manchas amarelas, alaranjadas 
e marrons. Também pode disfarçar manchas causadas pelo sol e 
espinhas inflamadas. 

Laranja ou coral: Recomendado para olheiras intensas que 
apresentam tons de roxo ou tons azulados.

Vermelho: É o corretivo que consegue com mais precisão, disfarçar 
manchas brancas na pele, comuns em pessoas mais velhas. Funciona 
bem na hora de cobrir vitiligo (manchas mais claras do que o tom 
natural da pele).

Como aplicar o corretivo

A ordem de se usar o corretivo depende da necessidade da pele do 
indivíduo, muitas pessoas acreditam que o corretivo deve ser aplicado 
antes da base, outros acreditam que logo após a base, tudo vai 
depender do que se pretende disfarçar. Marcas e manchas discretas 
podem receber a base e muitas vezes já serem cobertas. Se a base 
não der conta de fazer a cobertura completa é preciso, então, aplicar 
o corretivo. Em casos de manchas ou marcas mais proeminentes 
pode ser que o corretivo deva ser aplicado diretamente na pele e 
também após a aplicação da base. O corretivo colorido é um produto 
conhecido por ter o potencial de camuflar e neutralizar o tom de pele 
antes da aplicação da base, já o corretivo na tonalidade mais próxima 
ao tom de pele do indivíduo ou um tom mais claro tem o poder de 
iluminar a região, podendo ser usado, então, após a camuflagem. Em 
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seguida o uso de um corretivo com uma tonalidade mais próxima ao 
tom de pele.

O que pode acontecer quando se aplica a base por cima do 
corretivo é que o pincel pode retirar o produto podendo, assim, 
diminuir o efeito desejado. Portanto, quando o corretivo for aplicado é 
necessário que se aplique a base no local com cuidado, podendo ser 
com os dedos e de forma mais leve, evitando deslizar o pincel para 
que o produto não saia.

A principal função do corretivo, então, é suavizar imperfeições e, 
ao mesmo tempo, colorir a pele, por isso ele não tem a capacidade de 
amenizar rugas, sulcos ou marcas profundas na pele. O corretivo pode 
ser aplicado com pincel ou com os dedos, de preferência o anelar 
que é mais delicado para aplicar em regiões sensíveis como olheiras, é 
importante aplicar dando leves batidas. Lembre-se que o corretivo é para 
“disfarçar” imperfeições, então, a quantidade pode atrapalhar o resultado 
final, por isso use pouco produto para que quantidade não forme uma 
crosta que, ao invés de camuflar, evidenciará ainda mais o problema.

Como disfarçar olheiras

Olheiras podem ser causadas por vários fatores, como cansaço, 
estresse, insônia e hereditariedade. As olheiras deixam o olhar triste, 
carregado e até podem envelhecer a pessoa, dependendo da intensidade. 
Para olheiras mais claras, o ideal é que se use corretivos um ou dois tons 
mais claros que a cor natural da pele. Para mulheres que possuem linhas 
de expressão, os corretivos cremosos são os mais indicados, já que os 
corretivos mais secos podem deixar a pele craquelada. 

A função de cada pincel

Fonte: <http://www.boticario.com.br/pincel-blush-38475/p> e <http://jeitomulher.com.br/maquiagem/pinceis-para-
maquiagem/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura  4.13 | Pinceis para blush Podemos dividir os pinceis em 
três grupos: Para pele, para boca e 
para os olhos. Cada um tem a sua 
função específica e, quando usados 
corretamente, têm um diferencial na 
maquiagem. 
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Fonte: <http://www.thebodyshop.co.uk/make-up/brushes-and-tools/foundation-brush.aspx> e 
<https://zuri.in/2015/03/19/makeup-brushes-3/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Pode ser arredondado 
ou com as cerdas cortadas 
na diagonal (chanfrado), o 
segundo facilita a marcação 
das maças do rosto.

Figura 4.14 | Pinceis para base

Os pincéis para base podem ser achatados ou mais arredondados, 
o formato pode diferenciar na hora do acabamento, os mais cheios e 
com a base achatada, conhecidos como kabuki têm sido os preferidos 
entre os profissionais da área do embelezamento no segmento da 
maquiagem.

Pincéis para corretivo

Podem ser achatados de tamanho pequeno ou médio para facilitar 
na hora da aplicação perto de áreas como os olhos (rente aos cílios).

Pinceis para pó 

Devem ser bem cheios e redondos, de tamanhos médios ou 
grandes, as cerdas devem ser macias.

Pinceis para sombras

Aplicar

Pincel para aplicar sombra deve ser pequeno e achatado, pode ser 
mais macio ou mais rígido.

Esfumar

Pincéis para esfumar a sombra devem ser macios e com cerdas 
arredondadas, podem ser médios ou pequenos, arredondados ou 
mais achatados. O ideal é que se tenham alguns modelos para ver 
qual se adapta melhor ao formato do olho maquiado.

Pincel chanfrado

É um dos queridinhos da maquiagem, serve para ajeitar a 
sobrancelha, para delinear a parte inferior dos cílios, delinear a parte 
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superior dos olhos e também fazer o V no canto externo do olho para 
escurecer.

Pincel para delineador

O delineador em gel precisa ser aplicado com um pincel fino para 
ter uma precisão maior, ou então com um pincel chanfrado. 

Pincel para lábios

Pincel para os lábios deixam o formato da boca mais bonito, 
a aplicação do batom com o pincel é um diferencial na hora da 
maquiagem.

Pincel de Fibra Ótica (Duo Fiber)

Combinam cerdas naturais com fibra óptica (sintética), as pontas 
são branquinhas e o resto das cerdas escuras, pode ser usado para 
aplicar base ou mesmo produtos em pó, a base pode ser aplicada com 
um pincel achatado e, em seguida, usado o duo fiber para completar o 
acabamento, que fica perfeito.

Como higienizar seus pincéis

Fonte: <https://www.youniqueproducts.com/
products/view/US-35101-08#.V3ZuoLgrKM8>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.15 | Pinceis Os pinceis precisam ser 
higienizados pelo menos uma vez 
por semana e se forem usados com 
frequência é necessário que sejam 
lavados a cada uso, principalmente 
se forem produtos cremosos como 
bases e corretivos que podem 
acumular bactérias. 

Lavagem

Para lavar os pincéis pode-se 
usar sabão de coco ou shampoos 
neutros (de criança também 

serve). Tire o excesso de produtos em água corrente, em seguida 
coloque o shampoo e lave com cuidado.  Lave bem, até a espuma 
ficar completamente branca, se preferir, pode também aplicar 
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condicionador nos pincéis para deixá-los mais macios. Depois, 
enxague bem, para que não fique nenhum resíduo de produtos 
químicos. Não coloque os pincéis diretamente embaixo d’água para 
que não encharque a “raiz” dos pincéis e a durabilidade seja maior.

Secagem

Se existir certa pressa para usar os pincéis pode-se secar com 
secador, mas isso não deve ser um hábito, já que pode, também, 
diminuir a vida útil deles. O ideal é que eles sequem naturalmente, num 
copo, virado para cima, até o dia seguinte.

Armazenamento

A durabilidade dos pinceis também se deve ao local onde serão 
guardados, o lugar deve ser seco e arejado. Quando usá-los, se não 
for lavá-los é importante que se tire o excesso de produtos (sombras, 
blushes, pós, base) antes de armazená-los. 

2. Maquiagem social

2.1 Noivas

Fonte: <http://migre.me/wz2Rq>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 4.16 | Noiva A maquiagem de noiva deve ser 
reconhecida pela delicadeza e sutileza, deve 
ser natural, porém expressiva, a beleza da 
noiva pode ser mais valorizada no dia do 
seu casamento, porque as fotos marcarão 
esse momento para sempre e como elas 
serão muitas, todas as imperfeições devem 
ser escondidas, sem carregar muito para 
não aparecer nas fotos. A pele precisa estar 
perfeita, linda e com um bom acabamento, 
mas são os olhos que mais representam a 

emoção desse dia, já que eles expressam suas emoções. Lembrando, 
claro, que senão todas, quase todas as noivas choram, então é evidente 
que a maquiagem toda precisa ser a prova d’agua. 

Os olhos de toda noiva devem ficar luminosos, independente 
do horário em que acontecer a cerimônia, porém, não devem ficar 
exageradamente coloridos, prefira cores neutras, como preto, marrom, 
dourado, bronze, rosa e bege. Para que o olhar fique mais suave, o 
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Figura 4.17 | Maquiagem para noivas

Fonte: <http://migre.me/wz2Qh>. Acesso em: 
4 abr. 2017.

Figura 4.18 | Oprah Winfrey 3. Air Brush

É uma técnica relativamente 
nova, utilizada tanto na televisão 
quanto em fotografias por câmeras 
digitais, a principal função dessa 
maquiagem é proporcionar uma 
melhor definição. Essa técnica 
possibilita aplicações uniformes e 
com uma rapidez muito grande, 
garante cores delicadas e um 
visual perfeito para foto, vídeo e 
câmeras de TV de alta definição 
de imagem.

delineador deve estar bem rente à linha dos cílios superiores. Se a noiva 
for morena ou negra, escolha cores como dourado, marrom, preto.

Fonte: <http://migre.me/wz2QE>. Acesso em: 4 abr. 
2017. 

Toda noiva deve usar cílios 
postiços, porque realça o olhar, 
deixa o olhar mais expressivo, 
principalmente nas fotos. 
Convidadas e madrinhas também 
devem usar cílios postiços e, para 
que fiquem com uma aparência 
natural, é ideal que sejam de 
tamanho médio para não 
carregar o olhar.

2.2 Maquiagem para peles negras

Os tons de maquiagem devem ser devidamente escolhidos, 
pensados e analisados, já que algumas cores podem ficar bem 
em peles claras e outras, em peles escuras. Para uma maquiagem 
à noite ou para um evento mais especial, cores como laranja, 
dourado, bronze, marrom, rosa, verdes, azuis mais escuros são 
mais indicados para esse tipo de pele. Para os lábios, as melhores 
cores de batons são na cor vinho, dourado, nude, ameixa, amora, 
laranjas mais opacos, vermelho e carmim.
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A aplicação se dá através de uma tecnologia de 
ultramicronização que são invisíveis na leitura digital. Os produtos 
aplicados nessa técnica são: primers, corretivos, pó faciais, bases a 
base de álcool, que são usadas para uma cobertura mais espessa 
como em tatuagens, por exemplo. O air brush é composto de um 
compressor de ar com uma pistola aerográfica. Essa ferramenta 
deve ser desmontada e limpa para que não se acumule produtos 
ali dentro, pois se o produto acumulado secar lá dentro pode 
prejudicar a vida útil do aparelho.    

As pistolas de dois tempos são as mais utilizadas para a técnica 
de air brush, possuem a dupla função em seu gatilho, que são: 
saída de ar com calibragem dosada que vem do compressor e 
saída de pigmentos na quantidade desejada para o efeito que se 
quer. O pincel de fibra ótica dá polimento à pele, potencializando 
ainda mais o efeito dessa técnica.

Contorno na automaquiagem por Lu Ferraes

A maquiadora Lu Ferraes ensina como fazer contornos de face 
que disfarçam pontos negativos e realçam os pontos positivos. Os 
contornos servem para afinar o rosto, destacar as maçãs do rosto, 
aumentar os olhos, melhorar o formato das sobrancelhas, entre outros.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R_
aNoT1wMfQ>. Acesso em: 25 maio 2016. Tempo: 21:20

Maquiagem executada por Christian Amaral

O vídeo tem como intuito explicar como funciona uma maquiagem 
feita com air brush, toda sua execução e resultados mostrados nesse 
vídeo.

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=KxDgmz1FmmE>. Acesso em: 20 maio 2016. Tempo: 7:54.

Maquiagem profissional para pele negra por Helder Marucci

A pele negra é reconhecida por ter tonalidades diferentes no 

ACOMPANHE NA WEB
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mesmo rosto, são peles com brilhos naturais, mas que precisam 
também ser respeitadas na hora de maquiar.

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=oSm8fIoFceY>. Acesso em: 18 maio 2016. Tempo: 8:41.

Conheça mais sobre a história do air brush

Disponível em: <http://revistacabeleireiros.com/materia/o-que-e-
airbrush/30>. Acesso em: 23 maio 2016.

Entenda mais sobre a história da maquiagem

Disponível em: <http://blog.carreirabeauty.com/historia-da-
maquiagem/>. Acesso em: 23 maio 2016.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. O que significa a palavra cosmético?

2. Combinam cerdas naturais com fibra óptica, as pontas são branquinhas 
e o resto das cerdas escuras, pode ser usado para aplicar base ou mesmo 
produtos em pó. As características citadas dizem respeito a qual tipo de 
pincel?
a) Chanfrado
b) Duo Fiber

3. O argumento usado pela Igreja católica na idade média era de que 
as mulheres que usavam maquiagem e cosméticos faziam propaganda 
enganosa para as outras pessoas. A Igreja católica, então, criou uma lei 
que apoiava o divórcio caso o homem contestasse o casamento, alegando 
fraude. Assinale abaixo as informações acerca dessa lei:
I) As mulheres eram acusadas de feitiçaria e os maridos estavam então 
livres das responsabilidades matrimoniais. 

c) Esfumado
d) Achatado
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Entender sobre automaquiagem e também maquiagem 
profissional é importante para o profissional da área do 
embelezamento, para tanto, entender e respeitar as características 
de cada rosto é imprescindível. Entender sobre cores, formas e 
expressões são essenciais, já que cada dia mais é reconhecido 
os valores do profissional, uma vez que a maquiagem ajuda em 
muitos aspectos que são ligados diretamente à boa imagem 
pessoal de cada indivíduo. Entender os traços do rosto de cada 
cliente é uma técnica que auxilia o profissional na construção de 
uma imagem adequada e condizente. Por isso, melhorar traços 
equilibra, personaliza e adequa os diferentes elementos da face, de 
acordo com cada perfil individual.

FINALIZANDO

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, https://www.
priberam.pt/DLPO/posteridade. Acesso em: 19 maio 2016.

HALLAWELL, Philip. Visagismo, harmonia e estética. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2008.

______. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São Paulo: 
Editora SENAC, 2009. 

REFERÊNCIAS

II) As maquiagens e perfumes eram muito utilizados por disfarçarem odores 
e sujeiras aumentando o período de um banho a outro.
III) A maquiagem era usada como um meio de sedução que atraía homens 
e também era considerada uma espécie de bruxaria.
IV) A igreja condenava a vaidade, mas não considerava esses artifícios 
como bruxaria.
a) Somente as alternativas I,II e IV estão corretas.
b) Somente alternativas I e II estão corretas.
c) Somente alternativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente alternativas I, II e III estão corretas.

4. Qual a função do primer?

5. Qual a função da base para a maquiagem?
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Estereotipada: 1. Que se estereotipou. 2. Que não é original e se limita a 
seguir modelos conhecidos.

Camuflar: 1. Colocar ou colocar-se sob aparência de outra coisa.  
DISFARÇAR, DISSIMULAR, ESCONDER.

Gueixa: Cantora e bailarina japonesa tradicional que desempenha o papel 
de hospedeira e dama de companhia em certas ocasiões da vida social.

Oil free: Produtos feitos sem óleo vegetal, formulados para não deixar a 
pele tão oleosa. Podem ter um efeito mate e evitando o excesso de brilho. 

Amenizar: Tornar ameno, aprazível.

GLOSSÁRIO

MOLINOS, Duda. Maquiagem. 8. ed. São Paulo: São Paulo: Editora Senac, 
2005.
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O profissional do embelezamento que se apropria de conceitos 
do visagismo pode se aperfeiçoar em diversas áreas. Apesar de 
muito novos, os conceitos dessa técnica podem ser aplicados em 
diversas profissões. Conhecer a linguagem visual e os significados 
dos símbolos arquétipos geométricos do rosto possibilita fazer 
análises sobre os indivíduos e suas diferentes personalidades. Isso 
faz com que a imagem pessoal do cliente seja construída a partir 
de uma direção clara e predefinida, sem depender somente da 
própria intuição do profissional.

O visagismo tem grande impacto na vida das pessoas, seja 
profissional ou pessoal, e pode melhorar esses relacionamentos de 
forma que reflita desejos, princípios e prioridades e, principalmente, 
responde a uma pergunta muito importante para a vida toda: O 
que você deseja expressar com sua imagem? Por isso o visagismo 
pode ser usado em diferentes contextos, como veremos a seguir.

Convite à leitura
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As formas de se aplicar o 
visagismo em diferentes 
contextos

A Maquiagem no Século XXI e seus Avanços 

O avanço dentro da medicina estética tem papel essencial 
na construção de novos conceitos de beleza mais natural e que 
tem como característica resultados que vão desde uma simples 
hidratação até tratamentos específicos, como olheiras, por 
exemplo. Os procedimentos estéticos devem, portanto, seguir a 
tendência naturalista, porém com a intenção de cuidar da pele e 
não apenas colorir ou até mesmo disfarçar imperfeições. Mesmo 
maquiada, a pele deve estar com uma aparência saudável, por 
isso é essencial que se reconheça antes de tudo o tipo de pele 
do indivíduo: seca, mista, oleosa, sensível, acneica, com manchas, 
entre outros.

Para começar a falar dessas maquiagens com conceitos de 
tratamento, preciso citar aqui os BB Creams, eles resultam de 
estudos em peles de pessoas orientais, mais especificamente as 
japonesas, por terem uma pele clara e não suportarem manchas 
ou queimados de sol. Essa demanda trouxe um conceito de creme 
que traz na sua fórmula um clareador, um rejuvenescedor, um 
hidratante, um antioxidante e um fator de proteção. Esse creme é 
uma base que uniformiza a pele, sem um aspecto muito espesso.

Esse conceito japonês se expandiu para o Oriente com versões 
mais coloridas de cremes multifuncionais. O CC Cream (Color 
Control Cream) é um BB cream com cor, que funciona como 
base, e também o DD Cream (Dayli Defense Cream), que traz na 
sua fórmula protetores, com autobronzeadores e fotoprotetores. 

Tema 5

POR DENTRO DO TEMA
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Para que os produtos sejam reconhecidos é necessário que 
tenham o selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e o registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 
empresa responsável, para evitar produtos que incluam substância 
cancerígena de procedência desconhecida, mesmo que em 
produtos importados.

Fonte: <http://cosmeticosnyxpravoce.blogspot.com.br/2011/08/maquiagem-hd.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.1

Produtos naturais e orgânicos deveriam ser os preferidos das pessoas, 
já que podem conter menos substâncias nocivas em suas fórmulas. É  
importante para o conhecimento de todos que a pele, sendo o maior 
órgão do corpo humano, reage ao primeiro sinal de que algo não vai 
bem, e a mesma reage de imediato.

Desde o final da década de 1990, temos a televisão de alta definição 
ou HDTV (sigla em inglês para high-definition). Esse modelo de imagem 
tem uma resolução de tela muito superior à dos formatos tradicionais 
da época, essas imagens nítidas determinaram de imediato uma grande 
revolução nas técnicas de maquiagem para televisão. O maquiador teve 
que se moldar a novos produtos, novas ferramentas e também a novas 
técnicas, como, por exemplo, usar poucas camadas de produtos. A 
leveza da maquiagem HD traz um novo conceito para a pele.

Um simples brilho na pele precisa ser retirado com sutileza, e a 
indústria cosmética entendeu perfeitamente essa demanda, com 
produção de produtos neutros (pós brancos) que retiram o brilho 
excessivo sem prejudicar a maquiagem já pronta. A tendência desse tipo 
de maquiagem contempla não somente atores de novelas ou programas 
de entretenimento, mas também jornalistas e todos os convidados que 
passam pela emissora durante toda a programação do dia.
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Fonte: <https://catracalivre.com.br/curitiba/agenda/
gratis/planeta-dos-macacos-e-gravuras-brasileiras-
em-quatro-novas-exposicoes/>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Fonte: <http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/
tag/maquiagem/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.2 | Planeta dos macacos Figura 5.3 | Mãos modificadas com 
técnicas de maquiagem

A maquiagem é o recurso mais eficaz que o cinema, a televisão 
e as passarelas encontraram para contar histórias de personagens, 
e para que isso ocorra de forma bastante realista, a caracterização 
deve acontecer da forma mais natural possível, essa é então a 
função do maquiador profissional.

Fonte: <http://alessandrafaria.com/2016/04/beleza-minimalista-de-ricardo-dos-anjos-para-mt/>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Figura 5.4 | Ricardo dos Anjos - Maquiador

Os Diferentes Tipos de Maquiagem para o Cinema

Os filmes contam diferentes histórias, de diferentes épocas e precisam 
representar esses contextos da melhor maneira possível. Para tanto é 
preciso que os atores tenham a mesma proposta do personagem, para 
que o papel seja de fato reconhecido pelo público que pretende alcançar. 
Filmes de época exigem muita expressividade através da maquiagem, 
seja para que transforme o ator em uma pessoa mais velha, seja em uma 
pessoa com características muito diferentes da contemporaneidade. 
Artifícios inúmeros são necessários para caracterização de atores em 
filmes que apresentam casos de extraterrestres, doenças, machucados, 
fantasia, acidentes, transformação de sexo oposto.
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Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.
br/2013/08/maquiagem-de-cinema-parte-i.html>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.5 | Jack Pierce maquia ator 
para o filme Frankenstein

Podemos esperar 
tudo de um profissional 
que trabalha nessa área, 
transformando pessoas em 
outras, caracterizando épocas 
em detalhes pequenos ou 
muito grandes que expressem 
características percebidas nas 
produções cinematográficas, 
que trazem a seu público uma 
representação fidedigna do 
contexto de um personagem.

A maquiagem depende da 
amplitude da caracterização 
exigida pela produção do filme, 
o maquiador deverá ser capaz 
de criar um aspecto particular 
que consiga transcrever o 
personagem ao público que 
o assiste, fazendo referência 
mesmo depois de algum tempo 
entre ator e personagem, como 
é o caso do ator Johnny Depp, 
que interpretou o Capitão Jack 
Sparrow em Piratas do Caribe, 

Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.
br/2013/08/maquiagem-de-cinema-parte-i.html>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.6 | Johnny Depp como Jack 
Sparrow no filme Piratas do Caribe

A caracterização pode ser uma ótima divulgação para um filme. 
Quando a maquiagem é bem feita, a fotografia bonita, o figurino 
interessante, é mais fácil que a aceitação do filme aconteça com 
mais rapidez. O maquiador precisa entender que o mendigo, o 
nobre, o gordo, o magro, o doente, o saudável, o cabeludo, o 
careca, precisam ser caracterizados de forma sutil, salvo em 
maquiagens de acidentes ou extraterrestres, fantasmas ou outros 
do gênero. Para se obter esses resultados o maquiador deve ser 
capaz de dominar as seguintes técnicas:

Edward em Edward Mãos de Tesoura e o Chapeleiro Maluco 
em Alice no País das Maravilhas. Sempre que se fala nesses 
personagens, a figura do ator logo aparece em nossas memórias.
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Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.
br/2013/08/maquiagem-de-cinema-parte-i.html>. Acesso em: 
4 abr. 2017.

Figura 5.7 | Marlene Dietrich, Greta Garbo e 
Louise Brooks

A maquiagem é 
utilizada por quase todas 
as mulheres de todas as 
épocas, desde Cleópatra 
até modelos, atrizes e 
cantoras dos dias atuais. A 
maquiagem de beleza para 
um filme de época precisa 
ser realizada através de 
um minucioso trabalho 

Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.
br/2013/08/maquiagem-de-cinema-parte-i.html>. Acesso em: 
4 abr. 2017. 

Figura 5.8 | Pola Negri, Clara Bow e Theda 
Bara

Os defeitos dos 
personagens devem ser 
corrigidos ao máximo. 
Onde existir brilho na pele, 
que seja disfarçado, os 
volumes modelados por 
sombras e luzes, as maçãs 
do rosto com viço, os 
olhos bem desenhados e 

• Maquiagem de embelezamento 

• Maquiagem natural

• Maquiagem de caracterização 

• Maquiagem artística

Maquiagem de Embelezamento

de pesquisa, que contemple pessoas reais que viveram nessas 
determinadas épocas. É preciso um trabalho além de pesquisa, 
de compras ou utilização de acervo, como perucas e maquiagens 
usadas na época que o filme irá representar.

representados com expressividade. As cores da moda podem ser 
usadas a favor da caracterização, dependendo do contexto que o 
filme apresentar, cílios postiços podem ser usados frequentemente 
junto com sobrancelhas mais desenhadas, já que levantam o 
olhar. A ideia da maquiagem de beleza pode ser associada à 
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juventude e por isso deve ser mais luminosa, contrariamente às 
maquiagens de envelhecimento, que precisam ser mais discretas e 
opacas, o mais sem iluminação possível para que a produção não 
fique carregada.

Na antiguidade homens usavam muita maquiagem, esse hábito 
era uma particularidade especialmente dos nobres, e em alguns 
períodos da história esse hábito era mais masculino que feminino, 
por causa disso é importante que o maquiador conheça também 
a história da moda. O tipo de maquiagem deve ser respeitado de 
acordo com o tipo de filmagem, é preciso cuidar com os produtos 
que serão utilizados em papéis que pedirão cenas molhadas, 
chuvas fortes, ventos, enfim, tudo o que de certa forma possa 
influenciar o acabamento da mesma.

Fonte: <http://www.architecturaldigest.com/story/cleopatra-elizabeth-taylor-set-design-50th-anniversary-cannes-
article>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.9 | Liz Taylor representando o papel de Cleópatra no cinema. Maquiagem 
por Alberto Rossi

A maquiagem natural e de beleza representa pelo menos 
metade da totalidade das especificidades de todos os maquiadores 
que trabalham com moda ou beleza das celebridades. Para que se 
inicie uma maquiagem, a base de todas será essa, em seguida a 
caracterização pode começar a ser trabalhada. A seguir veremos a 
descrição de cada maquiagem:

A Maquiagem Natural

Apesar de o nome sugerir simplicidade, essa maquiagem exige 
técnicas como todas as outras, e trata-se de uma maquiagem de 
composição, já que o rosto precisa ter uma aparência de rosto 
sem maquiagem, independentemente da cor da pele de quem está 
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Figura 5.10 | Stuart Freeborn maquiando para o filme Guerra nas Estrelas

Os Efeitos Simples

Os pequenos efeitos que todo maquiador deve saber farão 
a diferença em uma maquiagem natural, de acordo com as 
necessidades da história a ser contada: lágrimas, transpiração, 
isolação, hematomas, feridas diversas, queimaduras, inflamações 
dilatadas, sujeiras de todo tipo, dentes cariados ou quebrados, 
mudanças da cor dos olhos ou de cabelos, entre outros. Muitos 
produtos existem para simular algumas dessas características. 

sendo maquiado. Esta maquiagem será utilizada para representar 
tanto homens como mulheres de quase todas as épocas. A base 
precisa ser leve e natural, o mais próximo do tom de pele do 
indivíduo. As maçãs do rosto devem ter uma cor natural, lembrando 
ainda que a maquiagem precisa ser a mesma por dias seguidos, já 
que o mesmo personagem passará dias filmando cenas diferentes.

A Maquiagem de Caracterização

Para a maquiagem de caracterização o maquiador precisa saber 
que para contemplar outros trabalhos será necessário caracterizar 
os personagens das seguintes formas:

• Efeitos simples: que não podem ser confundidos com efeitos 
especiais

• Postiços

• Os envelhecimentos

• As próteses
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É importante que o maquiador entenda e conheça os diferentes 
produtos e as diferentes possibilidades de maquiagem que ele 
proporciona, para que exista uma elaboração apropriada para fins 
desejados ou se são necessárias técnicas mais elaboradoras para a 
figuração do ator ou atriz.

Quando existe um orçamento apertado para determinados 
filmes, é sempre coerente da parte do maquiador que construa um 
acervo com sobras de maquiagens anteriores, para que se execute 
uma boa maquiagem mesmo que com um orçamento apertado. 
Por outro lado, esse trabalho minucioso leva muito tempo para ser 
realizado. E caso existam diversos dias de filmagens, os efeitos da 
maquiagem devem ser realizados com próteses para que, quando 
retirados, sejam recolocados de forma precisa e coesa. Maquiagens 
com efeitos de doença, cadavéricas, góticas ou de tatuagens 
precisam parecer extremamente naturais, porque qualquer erro se 
tornará caricatural demais.

Fonte: <http://adf.ly/5775162/int/http://
assuntosmulher.com.br/v1/tag/tutorial/page/10>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Fonte: <http://www.todosri.com.br/maquiagens-
incriveis-de-filmes-famosos/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura  5.11 Figura 5.12 | Maquiagem de Cyborg

Barbas e Cabelos Postiços

Para criar um efeito alongado, o profissional vai se referir ao 
processo como postiços, e para isso precisa se apropriar de cabelos 
postiços para criar penteados mais elaborados de época. Já um 
maquiador, quando se refere a técnicas com o mesmo termo, 
estará falando de pelos postiços faciais, como: barbas, bigodes, 
cavanhaques e sobrancelhas. Para que o maquiador faça uso desses 
atributos, ele podem ser colados, é preciso que o profissional cole 
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um a um na pele dos atores. No cinema internacional, somente 
profissionais que conseguem fazer postiços diretamente no rosto 
dos atores são considerados maquiadores de cinema.

Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.
br/2013_06_01_archive.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Fonte: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com.br/2013_06_01_archive.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Fonte: <https://ofwomenandwineblog.wordpress.
com/2015/08/17/maquiagem-artistica-profissionais-que-fogem-
do-convencional-com-maestria/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura  5.13

Figura 5.14

Figura  5.15

O profissional qualificado 
deve ser capaz de fazer uma 
barba, bigode, sobrancelha, 
cavanhaque, caso não 
possua os postiços já 
prontos colados em tule. 
Além de colar com precisão, 
o maquiador também 
precisa saber descolá-los, 
limpá-los e encaracolá-los 
se necessário, para deixá-los 
impecáveis para o próximo 
uso. 

1.1. Maquiagem Artística 

O visagismo pode também 
ser utilizado na maquiagem 
artística e mudar muitas 
características no indivíduo. 
Mas, nesse caso, além de se 
apropriar de algumas técnicas 
e conceitos dessa ferramenta, 
é preciso também conhecer 
técnicas para executar um 
bom trabalho, conhecer 
novos produtos, se aperfeiçoar 
em técnicas, entre outros. 
O maquiador profissional, 
especializado em técnicas 
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Como já vimos, com toda sua tecnologia, as maquiagens nos dias 
atuais hidratam, colorem, tratam, limpam, hidratam, camuflam e trazem 
muitos benefícios para a pele. Existem três categorias de maquiagem 
que são vendidas na indústria cosmética e que são primordiais em 
suas funções:

Comercial: São produtos desenvolvidos e destinados a 
consumidores que usam para maquiagens comuns, têm média 
quantidade de pigmentos, dependem de tendências de moda, 
têm muita procura no mercado, porém são pouco utilizados por 
profissionais da maquiagem.

Teatral: São produtos vendidos em paletas e têm uma forte fixação, 
geralmente são comercializados pela internet ou lojas especializadas. 
É importante que o consumidor tenha conhecimentos dos métodos 
de aplicação de cada um deles. 

Profissional: Esses produtos também são vendidos para 
maquiadores profissionais, conhecedores dos métodos de aplicação. 
Têm forte fixação e são vendidos em lojas especializadas para 
profissionais. A indústria da maquiagem pode apostar na mistura da 
maquiagem comercial e da maquiagem profissional, e os produtos 
podem ser vendidos com a orientação de profissionais especializados, 
para os consumidores comuns.   

Os Tipos de Maquiagem Artística

Existem os tipos mais variados de maquiagem artística. De um modo 
geral, quando ela está inserida num cenário ou figurino, o efeito lúdico 
que ela proporciona, muitas vezes, é aceito como verdade e chega 
a se aproximar muito da realidade, seja dando vida a personagens 
imaginários ou simplesmente criando uma brincadeira com cores e 
formas. Essa técnica exige dedicação e, principalmente, criatividade.

artísticas, expressa suas ideias e criatividade no rosto ou corpo de 
outras pessoas, podendo então ser chamado de artista. 

Você pode seguir uma única inspiração, combinando a 
maquiagem com a roupa que vai vestir no lugar aonde 
vai, a atitude do momento, ou, ao contrário, tratar 
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Vamos agora conhecer como atuam os profissionais especializados 
em maquiagens artísticas: 

Maquiagem Artística e os Produtos Adequados

Essa maquiagem precisa ser moderna, colorida, expressiva 
e precisa inovar a aparência do rosto, mas para isso é necessária a 
ajuda de produtos específicos e adequados para que se obtenha bons 
resultados. Nesse tipo de maquiagem os traços do rosto não são 
tão considerados, já que uma nova estética para o rosto precisa ser 
apresentada.

Vamos agora conhecer como atuam os profissionais especializados 
em maquiagens artísticas: 

Maquiagem Artística e os Produtos Adequados

Essa maquiagem precisa ser moderna, colorida, expressiva 
e precisa inovar a aparência do rosto, mas para isso é necessária a 
ajuda de produtos específicos e adequados para que se obtenha bons 
resultados. Nesse tipo de maquiagem os traços do rosto não são 
tão considerados, já que uma nova estética para o rosto precisa ser 
apresentada.

Antes de se elaborar uma maquiagem artística é necessário que 
se conheça o contexto do trabalho e sua finalidade. Dependendo do 
evento e sua caracterização, o indivíduo recebe em seu rosto, a partir 
da combinação de cores e desenhos. Por isso que as boas criações 
são comparadas a obras de arte. 

A maquiagem artística oferece diversas possibilidades de criação, 
é toda customizada e, principalmente, consegue definitivamente 
transformar a aparência de uma pessoa. Esse tipo de maquiagem 
consegue reproduzir envelhecimento, monstros, animais, palhaços 
e outros tipos de caracterizações. Os produtos que são necessários 

a maquiagem como elemento de transgressão. Em 
qualquer um dos casos, sempre represente do lado de 
fora o que está do lado de dentro. Sintonize com seu 
estilo – seja ele qual for. (MOLINOS, 2005, p. 16)
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para execução de uma maquiagem artística são elaborados para esse 
fim, por isso, suas fórmulas são apropriadas para não agredir a pele ou 
provocar algum tipo de alergia, são práticos e respeitam a necessidade 
de respiração dos poros. Não saem com facilidade e a pintura não é 
prejudicada pelo suor.

Existem muitas marcas renomadas que encontramos e que são 
capazes de composições das mais simples até as mais elaboradas. 
Com efeitos de 3D, gel, glitter, ruborizadores, pancakes e sombras 
compactas de diversas cores são algumas das opções de produtos 
que permitem criar uma boa maquiagem artística. 

A maquiagem tridimensional evidencia as características do 
rosto, tornando-as mais aparentes. Nesse tipo de maquiagem são 
criados efeitos de sombras claras e escuras, fazendo assim o efeito 
tridimensional, destacando e salientando pontos específicos do rosto, 
criando esse importante trabalho em produções cinematográficas e 
teatrais.

Cores escuras dão profundidade, criam sombras na maquiagem 
e cores claras salientam os pontos, iluminando. Ceras, massas, 
próteses, látex, silicones e vários outros elementos criam contrastes 
e analogias entre o real e o imaginário. Essa maquiagem tem o poder 
de criar cicatrizes, modelar nariz, boca, mudar os contornos, criar 
características que não existem naquele indivíduo.

Cinema e Televisão

Hoje em dia, com a tecnologia HD, é como se a maquiagem 
estivesse sendo vista através de uma lupa gigante, ampliando todos os 
detalhes do rosto de uma pessoa. Ou seja, suas qualidades e também 
imperfeições. A precisão deve, portanto, ser completa, não podendo 
ter uma cobertura muito espessa, para que não crie a impressão de 
uma máscara. 

O personagem não pode ficar descaracterizado, portanto a 
cobertura deve ser mais leve que uma maquiagem teatral, o maquiador 
deve se ater às correções. A sutileza deve sobressair na maioria das 
vezes. A menos que seja um personagem lúdico. Qualquer excesso 
poderá se ampliar devido à alta definição, e o resultado drástico poderá 
ir para a conta do maquiador. 
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Desfiles e Fotos

Em desfiles de moda vale quase tudo, nesse caso, especialmente, 
regras foram feitas para serem quebradas, porque é totalmente 
plausível ter uma maquiagem com olhos e boca marcados, ou 
mesmo, uma maquiagem futurista, enfim, tudo depende do conceito 
do desfile. Nessas áreas o profissional pode e deve assinar a produção 
de beleza em editoriais, desfiles, revistas e também sites. Para tanto, é 
preciso de boas referências externas para compreender o contexto no 
qual a maquiagem será uma coadjuvante essencial. É importante que 
o maquiador de passarela tenha ao menos conhecimentos de cabelo 
também, para que o processo seja agilizado. 

Na passarela existe todo um cenário com luzes, por isso o cuidado 
com o preparo da pele é o fator mais relevante, já que o tom da pele 
pode mudar dependendo da cor da luz que será projetada no(a) 
modelo ou no ambiente. Existem diversos tipos de luzes: amarela, fria, 
luzes que refletem de cima para baixo ou vice-versa, o organizador do 
evento deve colocar isso em pauta para o maquiador, para que não 
exista o risco de a luz “estourar” a maquiagem dos(as) modelos. 

Maquiagem para fotos em revistas, lookbook e jornal é diferente da 
maquiagem executada em desfiles de moda. Por conta do impacto 
da cena e do jogo de luz, a maquiagem deve sempre ser mais forte 
e marcante, o tom de pele muda de acordo com o tipo de luz que 
será usado tanto no estúdio como na passarela. O maquiador deve 
avaliar o conceito do trabalho, avaliar as características do rosto das 
modelos, para que o trabalho seja efetuado de forma mais específica 
e direcionada a cada pessoa. 

Já em editoriais ou fotos para revista é preciso saber se a imagem vai 
ser projetada em preto e branco, colorida ou com algum tratamento 
especial de imagem. O maquiador deve estar alinhado com o fotógrafo, 
precisa entender de fotografia e iluminação para que se analisem 
alguns fatores que são diferentes em determinados veículos, como, 
por exemplo, fotos que serão representadas em revistas e fotos que 
serão apresentadas em campanhas publicitárias são importantes para 
discernir que a maquiagem não deve se sobressair ao produto que 
vai ser vendido. Diferente num editorial de moda, onde a maquiagem 
pode ser mais carregada.
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Maquiagem para o Teatro

A maquiagem teatral deve ser mais dramática, envolvente e com 
finalidades próprias para diferentes personagens, cantores, bailarinos e 
atores. Para tanto, é necessária a caracterização individual. Isso exige 
do maquiador, além de criatividade, conhecimentos sobre costumes 
da época, história da moda, muitas vezes, e ainda é preciso avaliar 
o figurino, os cabelos, o cenário e a luz. Esse tipo de maquiagem é 
parecido com a maquiagem de passarela. 

É necessário que existam, na maquiagem teatral, contrastes claro 
e escuro e ainda cores fortes que se destacam sob a luz de refletores. 
Assim, consegue-se dar de longe uma boa visibilidade ao personagem. 
O maquiador de teatro deve conhecer um pouco sobre iluminação, já 
que esse tipo de harmonização é extremamente importante. Acerca 
desse contexto, pancakes com cores laranja, amarelo e vermelho 
podem ser muito usados e aproveitados para diferentes resultados.

Em peças de teatro mais tradicionais e convencionais, o orçamento 
não permite a presença de profissionais da área da maquiagem, por 
conta do baixo orçamento, por essa razão é comum que os próprios 
atores façam suas maquiagens e caracterizações.

Maquiagem para Carnaval e/ou Festas Culturais

Os maquiadores já são requisitados para o carnaval há algumas 
décadas, mas, geralmente, eram designados para tarefas específicas 
e importantes, como, por exemplo, caracterizar a comissão de 
frente de uma escola de samba, ou mesmo as rainhas de bateria que 
representam as escolas e aparecem em muitas mídias. O trabalho 
de maquiadores dessa área pode ter muita visibilidade e trazer 
reconhecimento nacional e até mundial, dependendo da exposição 
que o mesmo tiver na imprensa. 

O maquiador que representa o carnaval deve entender de desenhos 
e pinturas, porque de fato o rosto do indivíduo pode servir de tela, 
e, para tanto, entender dos ossos da face é tão importante quanto 
entender de cores, tonalidades de pele e características da face.

Outro desafio para esse profissional é a pesquisa de materiais que 
durem ao calor da pele, ao calor do sol, a ventos e chuvas e também 
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a movimentos mais bruscos. Aqui, 
muitos produtos e materiais que são 
usados no cinema também podem 
ser utilizados nesse segmento. Esse 
maquiador deve também saber 
coordenar uma grande equipe, 
porque no dia de um desfile de 
grande ou médio porte serão 
necessários muitos assistentes para 
que se consiga executar o trabalho 

Fonte: <http://www.portaltudoaqui.com.br/
maquiagem-de-mascara-para-o-carnaval-
passo-passo/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.16 | Maquiagem de 
caracterização

de forma coerente. Outra característica importante é que exista uma 
harmonização entre todas as maquiagens, já que elas precisam ficar 
iguais ou pelo menos muito parecidas.

Maquiagem Mortuária ou Necromaquiagem

A maquiagem enquanto técnica de camuflagem já era utilizada na 
antiguidade pelas civilizações egípcias, que utilizavam as mesmas para 
manter a beleza dos mortos. Para Draelos (1991), o uso de cosméticos 
cria uma arte de ilusão e o propósito dessa aplicação é melhorar a 
beleza. Mas se existir imperfeições, as mesmas precisam ser corrigidas. 
Com esses recursos se cria uma ilusão de uniformidade e perfeição na 
pele, mesmo que de pessoas mortas.

Uma celebridade muito conhecida e na qual utilizaram esse 
procedimento de maquiagem após a morte foi a cantora Carmem 
Miranda, que morreu em 1955, nos Estados Unidos, onde foi 
embalsamada, vestida e maquiada para ser sepultada no Brasil. Nessa 
época, a maquiagem já estava consolidada por lá. Para essa finalidade, 
a maquiagem no Brasil ainda é pouco conhecida, ficando restrita a 
funcionários da própria funerária, que se encarregam apenas de 
disfarçar a cor macerada por conta do estado de morbidez do corpo.

A Maquiagem Enquanto Camuflagem para Alterações 
Dermatológicas

Alterações Dermatológicas

Hemangioma

São manchas avermelhadas no corpo, principalmente na cabeça 
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e no pescoço, provocadas por 
uma malformação dos vasos 
sanguíneos. São mais comuns na 
infância e podem até comprometer 
o sistema linfático, e dependendo 
do caso podem durar a vida inteira. 
Essas manchas podem aparecer 
no rosto, no couro cabeludo, 
no peito ou costas. A maioria 
dos hemangiomas costuma 
desaparecer por conta própria. Em 

Fonte: <http://www.forumsaude24.com/fotos-de-
angiomas/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.17

Rosácea

O principal sintoma dessa alteração é a vermelhidão facial da pele. 
Essa doença dermatológica afeta cerca de 40 milhões de pessoas em 
todo o mundo e possui grande impacto na vida de pessoas que são 
acometidas por essa patologia. Os impactos que esse eritema causa no 
bem-estar físico e emocional do indivíduo pode impactar sua autoestima, 
podendo prejudicar a interação no meio social em que vive. 

Já existem muitas opções terapêuticas que permitem certo controle 
desses sintomas, e até mesmo maquiagens que camuflam essas 
patologias todas, melhorando a autoimagem e, consequentemente, a 
autoestima.

Fonte: <http://www.bancodasaude.com/noticias/
rosacea-um-problema-que-nao-afeta-so-a-pele/>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Fonte: <http://www.womendailymagazine.com/10-
natural-remedies-for-treating-vitiligo/>. Acesso em: 4 
abr. 2017.

Figura  5.18 Figura 5.19

alguns casos mais raros, um hemangioma pode interferir na visão ou 
causar outros sintomas. Essa alteração pode ser tratada com remédios 
ou cirurgia a laser.
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O vitiligo é uma doença de pele que provoca a perda progressiva 
dos melanócitos, que são células que produzem o pigmento da 
melanina nas camadas de pele, e isso resulta em manchas brancas 
irregulares. O vititligo não causa danos fisicos, mas pode causar grande 
estresse e algumas vezes baixa autoestima. Essa alteração acomete 
mais mulheres que homens e geralmente começa com uma pequena 
mancha branca, que se desenvolve em mais manchas.

As manchas podem ser claras no começo, elas se espalham lenta 
e progressivamente,  esses pontos brancos tendem a crescer de 
forma assimétrica em ambos os lados do corpo, podendo variar em 
tamanho, forma e intensidade. A maneira mais fácil para essa cobertura 
e camuflagem é através de bases exclusivas para esse fim, como é o 
caso da marca Vichy, que tem no mercado a base Dermablend, com 
alto nivel de cobertura. 

É necessário cobrir a mancha branca com uma base mais escura 
que o seu  tom de pele, ou mesmo com corretivo vermelho; em 
seguida, após alguns instantes, aplique a base na tonalidade da pele 
sem a mancha branca. O tipo líquido do produto é mais indicado, 
porque ajuda a espalhar melhor o produto.

Lúpus

O sistema imunológico é formado por um conjunto de células que 
são espalhadas pelo nosso corpo e em nosso sangue, cuja principal 
função é nos proteger contra infecções e tumores. O lúpus eritematoso 
sistêmico (LES) causa um descontrole do sistema imunológico, que 
tem o papel de defender o organismo contra a invasão por bactérias, 
vírus, fungos ou qualquer outra infecção ou mesmo infestação. Existe 
um complexo sistema de comunicação entre as células, exigindo 

Fonte: <http://loggar.in/site/lupus-ocorre-com-mais-
frequencia-em-mulheres/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 5.20um controle muito rigoroso do 
seu funcionamento em pessoas 
normais, para que não aconteça 
a invasão de bactérias. O LES 
é considerado uma doença 
inflamatória crônica, autoimune 
e de causa desconhecida, que 
se caracteriza pela presença de 
diversos  anticorpos que afetam 
múltiplos sistemas orgânicos.
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1.2 A Maquiagem Ideal para Disfarçar Rosácea e Manchas 
Avermelhadas no Rosto

Quase todas as peles têm defeitos aparentes, e o sonho de todas 
as mulheres é ter uma pele uniforme e sem problemas aparentes. As 
rosáceas e as marcas avermelhadas são grandes vilãs da maquiagem, 
principalmente para quem tem a pele clara ou que sofre com muitas 
alergias, mas que podem ser combatidas com a famosa combinação 
de corretivo e base. Peles avermelhadas geralmente apresentam 
inflamações, por isso o cuidado na rotina de beleza deve ser redobrado. 
Principalmente na hora da limpeza do rosto é preciso atenção especial 
para evitar que a irritação aumente e a pele ganhe uma tonalidade 
ainda mais vermelha. Esse tipo de pele não se deve esfoliar e/ou usar 
esponjas abrasivas, que possam irritar ainda mais a cútis. 

Como Neutralizar o Vermelho da Pele

Para se ter uma boa maquiagem, manter a pele hidratada e limpa 
é o primeiro passo para uma maquiagem em qualquer tipo de pele, 
principalmente as peles com rosáceas. Esse procedimento ajuda a 
fixar a maquiagem, além de criar um aspecto mais iluminado e bonito. 
É importante investir em um primer ou no BB cream na tonalidade de 
rosto, para preparar a cútis antes de receber os demais cosméticos, em 
seguida pode-se começar a disfarçar as manchas vermelhas do rosto. 
Para machas avermelhadas os corretivos de tonalidade verde camuflam 
e neutralizam as marcas do rosto. É preciso que sejam aplicados 
diretamente na pele, em seguida aplicar uma base com a tonalidade 
de pele do rosto. E se ainda ficar alguma imperfeição, o ideal é que se 
aplique o corretivo após a base, para que, se ainda houver manchas e 
imperfeições mais persistentes e que não foram encobertas  com a 
primeira camada de produto, assim fique completamente coberta. O 
produto deve ser aplicado com batidinhas leves e com as pontas dos 
dedos, espalhando apenas no local da vermelhidão. 

Evite Cosméticos com Pigmentos Rosados

A tonalidade da base precisa ser mais próxima da cor da pele ou 
com um fundo levemente amarelado, evitando sempre os produtos 
que contenham pigmentos mais rosados, que podem realçar as 
marcas do rosto, pode-se misturar duas cores diferentes até chegar 
à tonalidade ideal. Para que se obtenha um visual mais sequinho é 
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necessário que se aplique uma pequena quantidade de pó compacto, 
para manter a pele com um acabamento matte. 

Para o dia é ideal que se use uma cobertura mais leve e suave, 
com aspecto natural. Para esse efeito o melhor produto é o BB cream, 
que possui uma cobertura uniforme, em seguida deve-se aplicar 
o corretivo. Se as marcas ainda persistirem, reaplicar o BB cream 
somente nos pontos onde é possível enxergar a vermelhidão da pele, 
garantindo a leveza da cútis.

As Cores e a Harmonização da Pele 

Além dos produtos que disfarçam as imperfeiçoes da pele, como 
a base e o corretivo, outros itens da maquiagem podem ser grandes 
aliados no anseio de minimizar as manchas vermelhas da pele. Blush 
com tonalidades avermelhadas deve ser evitado, é bom que se use 
tons terrosos ou mesmo dourados. Já nos olhos opte por uma 
sombra de tonalidade neutra, e nos lábios evite batons vermelhos ou 
rosas muito escuros. Prefira cores nudes, rosa bem suave e cor de 
boca. As manchas de pele nos locais mais visíveis do corpo podem 
algumas vezes trazer problemas profissionais, pessoais e até mesmo 
de autoestima, por isso a maquiagem é vista como aliada para disfarçar 
as imperfeições. 

5.21 | Cores de corretivo

Fonte: <http://www.mallustore.com.br/paleta-de-corretivos-airis-20-cores-p879?>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Maquiagens corretivas costumam ter filtro solar, por isso não é 
necessária reaplicação do mesmo após a maquiagem. É importante 
que se aplique um pó fixador na maquiagem, ele ajuda a manter o 
produto por mais tempo na pele e não mancha a roupa. Para retirar o 
produto utilize um demaquilante comum.
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Cuidados Profissionais em Todo esse Contexto

Cada profissional tem sua individualidade e sua maneira de trabalhar, 
entretanto, é preciso que existam alguns cuidados pertinentes ao 
profissionalismo e comprometimento que a profissão exige.

Cultura: Todas as profissões exigem estudos e pesquisas frequentes, 
e isso, além de enriquecer o conhecimento, estimula a criatividade 
e a diversidade, é importante que o profissional tenha versatilidade e 
uma cultura mais globalizada. É importante que o maquiador estude 
formatos de rosto, musculaturas, ossaturas e tudo o que envolve a face 
e o visagismo, buscar ainda mais o resultado final de todo o trabalho, o 
que trará um diferencial essencial para o mercado de trabalho.

Persistência: Nenhuma trajetória é tão simples que não se tenha 
obstáculos e nem tão árdua que não se consiga persistir mais um 
pouco, é importante que exista segurança e, principalmente, confiança 
em seu trabalho. Os esforços precisam ser encarados como grandes 
vitórias e grandes alegrias.

Propaganda: Com o uso frequente das redes sociais, o trabalho 
do profissional deve ser sempre divulgado, é importante registrar 
antes e depois dos resultados, para criar um portfólio e aos poucos 
ir divulgando essas fotos nas redes, não se esquecendo nunca de 
ter a autorização de imagem das pessoas envolvidas no projeto de 
divulgação.

Comprometimento: É importante sempre se atentar com horários, 
discrição e principalmente postura, essas características sempre fazem 
a diferença. O cliente espera do profissional orientações sobre os 
resultados de forma muito clara e honesta, para que se sinta seguro no 
momento da contratação, por isso é preciso se atentar com atitudes 
e informações, para que sejam as mais verdadeiras possíveis. Atitude 
positiva, postura e clareza não têm a ver com arrogância ou vaidade, 
todo cuidado é importante nesse momento.

Discrição: Tudo o que se ouve na hora da execução do trabalho 
deve se manter por lá, trabalhar em silêncio e respondendo apenas ao 
que lhe for perguntado é sinônimo de profissionalismo. É importante 
que haja um bom relacionamento interpessoal para lidar com os 
clientes, e ter capacidade de deixar em casa os problemas e também 
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não levar os problemas do trabalho para fora daquele ambiente. Isso é 
discrição no ambiente de trabalho.

Respeito: É importante que o profissional respeite o gosto e 
preferência dos clientes, mesmo que não faça parte do seu gosto 
pessoal. O profissional pode sugerir, mas nunca interferir no resultado 
que o cliente espera, e se, ao final, o cliente não gostar da maquiagem, 
o profissional precisar ter a humildade de desfazer tudo o que fez e 
começar de novo. 

Investimento: É preciso investir em materiais de trabalho, cursos, 
técnicas, revistas e, principalmente, ampliar a visão do mundo. Por 
isso é importante se atualizar sempre. Ler sobre produtos que são 
lançados é primordial, e adquiri-los mais importante ainda. Apesar de 
alguns serem muito caros, é sempre válido o investimento para que 
se obtenha resultados cada vez melhores no desempenho do seu 
trabalho.

Apresentação pessoal: O cuidado com a apresentação pessoal 
também é essencial para o profissional dessa área. Apesar de ser uma 
área que não exige tanta formalidade, adequação é sempre bem-vinda 
em todas as áreas. O profissional deve sempre prestar atenção em qual 
contexto trabalhará e se vestir de acordo com o mesmo, lembrando 
que quanto menos informação na vestimenta, mais discrição você 
demonstrará.

EFEITOS ESPECIAIS NA MAQUIAGEM PARA CINEMA

Esse vídeo mostra materiais que são utilizados para uma maquiagem 
utilizada nos cinemas, com efeitos especiais. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=AESswMfjd7M>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Tempo: 04:45

MAQUIAGEM DE CARACTERIZAÇÃO: FERIMENTO NOS OLHOS

O vídeo tem como intuito explicar como funciona uma maquiagem 

ACOMPANHE NA WEB
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produzida para representar ferimentos.

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=hbzkqgS0dug>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Tempo: 07:36

MAQUIAGEM DE CARACTERIZAÇÃO: DEDO AMPUTADO

A pele negra é reconhecida por ter tonalidades diferentes no 
mesmo rosto, são peles com brilhos naturais, mas que precisam 
também ser respeitadas na hora de maquiar.

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=6yZdWKyPfZI>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Tempo: 06:16

CONHEÇA MAIS SOBRE A HISTÓRIA DA MAQUIAGEM DO 
CINEMA

Curiosidades sobre maquiagem cinematográfica.

Disponível em: <http://www.guiadasemana.com.br/cinema/
noticia/entenda-como-e-feita-a-maquiagem-no-cinema>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

AS MAQUIAGENS QUE TRANSFORMARAM ATORES NO CINEMA

Para muitos personagens serem transformados são necessárias 
muitas técnicas de maquiagem e truques que ajudam na hora da 
caracterização. Para tanto, algumas dicas são abordadas nesse site:

Disponível em: <http://www.cafeinaliteraria.com.br/2016/05/07/10-
dicas-e-truques-para-criar-personagens-inesqueciveis/>. Acesso em: 4 
abr. 2017.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
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seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. O que são rosáceas?

2. O vitiligo é uma doença de pele que provoca a perda progressiva dos 
melanócitos, que são células que produzem o pigmento da melanina nas 
camadas de pele, e isso resulta em manchas brancas irregulares. Assinale 
ainda mais características acerca dessa doença:
I. O vititligo não causa danos fisicos, mas pode causar grande estresse e, 
algumas vezes, baixa autoestima. 
II. Essa alteração acomete mais mulheres que homens e geralmente 
começa com uma pequena mancha branca que se desenvolve em mais 
manchas.
III. Costuma desaparecer por conta própria, em alguns casos mais raros, 
um pode interferir na visão ou causar outros sintomas. Essa alteração pode 
ser tratada com remédios ou cirurgia a laser.
a) Somente I e III estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente III está correta.

3. É necessário cobrir a mancha branca com uma base mais escura que 
o seu tom de pele; em seguida, após alguns instantes, aplique a base na 
tonalidade da pele sem a mancha branca. Essas dicas se aplicam para qual 
alteração dermatológica? 
a) Hemangioma
b) Vitiligo 
c) Lúpus

4. O maquiador precisa entender que o mendigo, o nobre, o gordo, o magro, 
o doente, o saudável, o cabeludo, o careca, precisam ser caracterizados de 
forma sutil, salvo em maquiagens de acidentes, extraterrestres, fantasmas 
ou outros do gênero. Para se obter esses resultados o maquiador deve ser 
capaz de dominar as seguintes técnicas:

5. Existem três categorias de maquiagem que são vendidas na indústria 
cosmética e que são primordiais em suas funções, quais são essas elas?

d) Somente I e II estão corretas.
e) Somente II está correta.

d) Rosácea
e) Psoríase
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Compreender cores, formas e expressões são essenciais para 
um bom trabalho do profissional da área do embelezamento. 
A maquiagem em contextos diferentes, como foi visto nesse 
material, exige conhecimentos muito ampliados e específicos, e, 
por isso, se aperfeiçoar é tão importante e necessário. As técnicas 
aqui apresentadas podem ser aplicadas de forma prática, porém 
sempre respeitando as características de cada face e de cada 
trabalho. Para tanto, entender de camuflagem, caracterização, 
entre outros, é primordial.

FINALIZANDO

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: 
<https://www.priberam.pt/DLPO/posteridade>. Acesso em: 11 jun. 2017.

MOLINOS, Duda. Maquiagem. 8. ed. São Paulo: São Paulo: Editora Senac, 
2005.

DRAELOS, Zoe. Cosméticos em dermatologia. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1991.

CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem: técnicas, referências e atuação 
profissional. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2015.

Caracterização: 1. Ato de caracterizar. 2. [Cinema, Teatro, Televisão] 
Alteração que uma pessoa sofre no rosto e no corpo para o adequar à 
exigência de um papel ou a uma aparição em cinema, teatro ou televisão.

Drástico: 1. Que efetua uma alteração violenta ou uma ação extrema ou 
excessiva. = RADICAL ≠ MODERADO adjetivo e substantivo masculino

Especificidade: Qualidade constitutiva e característica de uma espécie.

Camuflagem: 1. Ato ou efeito de camuflar ou de se camuflar. 2. Arte de 
dissimular material de guerra ou tropas de observação inimiga. 3. Disfarce. 
4. Dissimulação; fingimento.

Cleópatra: Rainha grega do Egito.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO



Entender a estrutura do pelo e parte da estrutura da pele é tão 
importante quanto conhecer as técnicas de epilação e depilação. 
Para que se desenvolva um trabalho direcionado aos diferentes 
casos é necessário que se apoie em protocolos distintos. O tipo de 
pele, as limitações de cada indivíduo e a sensibilidade que cada um 
podem apresentar, podem indicar se o resultado final é satisfatório 
ou não. Existem alguns aspectos básicos, como a fisiologia do pelo 
e da pele, que determinam o bom desempenho desse processo. A 
prática da depilação é uma técnica antiga que até os dias atuais é 
mantida, especialmente por mulheres para representar um corpo 
mais feminino, e cada vez mais procurada pelos homens por 
diversos motivos, mas principalmente pela preocupação com a 
estética e higiene do corpo, e também pela propagação das mídias 
e da sociedade.

Convite à leitura
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Depilação e epilação

1. Fisiologia da Pele e do Pelo

Podemos constatar que no antigo Egito as mulheres mais uma 
vez se destacaram. Cleópatra e outras mulheres já se depilavam, 
usavam argila, extrato de sândalo e mel de abelha, os mesmos 
que originaram as ceras para depilação nos dias atuais. O primeiro 
instrumento criado para retirada de pelos foi inventado na Grécia 
antiga e foi chamado de estrigil, que era uma varinha de 16 a 30 cm 
de comprimento com a ponta curva.

Para que fosse possível suportar a dor na hora de se depilar, 
as sacerdotisas chegavam a tomar um preparo líquido que tinha 
poder de entorpecer para aliviar a dor que elas passavam na hora da 
depilação de corpo inteiro. No Brasil, os índios Xavante utilizavam 
os próprios dedos para arrancar as sobrancelhas e pestanas, e 
assim, podemos constatar que a questão de eliminar pelos é mais 
antiga e curiosa do que imaginamos. 

A depilação pode ser considerada como higiene pessoal 
ou mesmo como uma opção de beleza. Isso não se refere só 
as mulheres, homens também são adeptos dessa opção de 
embelezamento, por isso o mercado de trabalho nesse segmento 
cresce significativamente. Como todas as áreas profissionais, 
é preciso dedicação, capacitação, materiais específicos para a 
execução dos procedimentos e produtos de qualidade. A linha 
de cosméticos e tratamentos para homens e mulheres teve um 
crescimento eloquente e por conta disso é comum a procura por 
esse serviço. 

Tema 6

POR DENTRO DO TEMA
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Algumas pessoas se incomodam muito com pelos e isso 
independe da quantidade ou espessura dos fios, depende 
exclusivamente do desconforto que cada indivíduo apresenta. 
Por isso, a procura pela forma de eliminar os pelos com rapidez 
e eficácia é tão comum. Aqui vamos conhecer os diferentes tipos 
de depilação, a fisiologia do pelo e da pele, suas estruturas e as 
patologias do folículo piloso. Vamos ainda estudar os tipos mais 
comuns e procurados de depilação, seus cuidados necessários e 
as indicações do melhor processo de acordo com as diferentes 
partes do corpo.

Fisiologia da Pele e do Pelo

Vamos entender a fisiologia da pele, que é composta por duas 
camadas principais, a epiderme e a derme, e tela subcutânea, 
também conhecida como hipoderme. Vamos também 
compreender a estrutura do pelo ou folículo piloso e suas principais 
funções.

Estrutura da pele

Fonte: <http://www.infoescola.com/anatomia-humana/
derme/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.1 | Estrutura da pele A pele serve como 
um revestimento para as 
estruturas e substâncias 
vitais, que são os líquidos 
do corpo, formando assim 
o maior órgão existente no 
corpo humano, e tem função 
sensorial, servindo como uma 
barreira contra organismos 
patogênicos, e também 
absorve radiação ultravioleta. 
É dividida em:

Epiderme – É a parte mais superficial, fica visível e não contém vasos 
sanguíneos. Apresenta uma camada muito fina, atinge o máximo de 
sua textura na palma das mãos e planta dos pés, e, ao contrário, nas 
pálpebras é a espessura mais fina que se pode ter dessa camada. 

Derme – É a camada que se localiza abaixo da epiderme, se 
constitui por fibras de colágeno, células que armazenam e liberam 
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Fonte: <http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp>. Acesso em: 
4 abr. 2017.

Figura 6.2 | Fisiologia do pelo

Fisiologia do Pelo A definição do pelo 
se dá por conta de uma 
estrutura ceratínica 
morta, sendo esta 
secretada por uma 
bolsa derivada da 
epiderme denominada 
folículo piloso. O fundo 
dessa bolsa produz 
i n c e s s a n t e m e n t e 
células que começam 
a se empilhar e se 
queratinizam, formando 
assim a haste pilar.

a umidade necessária à pele e vasos sanguíneos e linfáticos que a 
alimentam. Contém também glândulas sudoríparas e sebáceas.

Hipoderme – É constituída por tecido adiposo e sua espessura e 
distribuição variam conforme a extensão corporal e o sexo. É dividida 
em duas camadas, a mais superficial e a mais profunda. Tem a função 
de reservar gorduras.

Podemos notar que no nosso organismo existem dois tipos de 
pele diferentes: a pilificada, que cobre a maior parte do nosso corpo e 
pode receber pelos, e a glabra, que reveste a palma das mãos, planta 
dos pés, pálpebras, parte lateral dos dedos, pênis e clitóris.

Folículos, no entendimento de alguns pesquisadores, são 
inclinados no sentido horizontal, localizados na derme, os 
mais compridos expandem-se dentro da camada gordurosa 
subcutânea. O músculo eretor do pelo vai desde um determinado 
ponto na região que intermedeia a parede do folículo até a junção 
dermoepidérmica.

No nível da inserção do músculo no folículo piloso está a 
‘zona saliente’ das bainhas radiculares, onde se localizam 
as células primordiais das quais novas células matrizes são 
geradas à medida que um novo ciclo piloso é iniciado. 
(DAWBER; NESTE, 1996, p. 3)
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Estão localizadas no 
folículo piloso duas bainhas 
que são a interna e a 
externa, e estas recobrem 
a haste do pelo. A estrutura 
do folículo piloso, suas 
bainhas, glândulas sebáceas 
e o músculo piloeretor estão 
representados na figura a 
seguir: 

Fonte: <http://globalcosmetic.com.br/noticia.
php?n=recuperacao-3d-dos-cabelos>. Acesso em: 4 
abr. 2017.

Figura 6.3 | Estrutura do folículo piloso

As categorias em que os folículos podem ser divididos são:

Folículos terminais – São os que produzem os cabelos e as 
barbas, esses possuem glândulas sebáceas médias ou grandes;

Folículos de Velus – Estão presentes em toda a extensão do 
nosso corpo e possuem pelos finos e pequenos, quando presentes. 
As glândulas sebáceas também são menores. As regiões do corpo 
que não apresentam os folículos velus estão localizadas onde a 
pele é coberta por pele glabra.

Folículos sebáceos: Possuem os menores pelos, que não 
chegam nem na superfície da pele.

A função principal do pelo é proteger, evitar atritos, proteger 
contra agentes externos e até contra raios ultravioleta. 

Estrutura do Pelo

Os pelos compreendem três estruturas básicas, que são 
cutícula, córtex e medula, explicados abaixo:

Cutícula: É a camada mais externa, constituída por células em 
plaquetas, queratinizadas, sem pigmentos e encaixadas. Lembram 
escamas unidas em um rico cimento de ácidos aminados. 

Córtex: É a camada intermediária que ocupa a maior parte 
do pelo, é formada por células epiteliais fusiformes, são ricas em 
melanina e responsáveis também pela coloração do pelo.
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Fonte: <http://brasilescola.uol.com.br/
biologia/pelo-humano.htm>. Acesso em: 
4 abr. 2017.

Figura 6.4 | Estruturas básicas 
dos pelos

Ciclo Biológico do Pelo

No ciclo biológico do pelo existem três fases, que são: 
crescimento, repouso e queda. Então, o cabelo ou pelo cresce 
por um período contínuo que varia em média de dois a sete anos, 
passando então pelas fases a seguir: 

Fase anágena – Nesse período a matriz se mantém em constante 
atividade mitótica, produzindo constantemente um fio. A matriz 
nessa fase envolve a papila dérmica (em forma de taça), produzindo 
então a bainha radicular interna e a haste. Essa fase dura de dois a 
seis anos, após esse tempo (máximo de crescimento) a matriz para 
de proliferar, desprende-se da papila dérmica e se desloca para a 
superfície da pele.

Fase catágena – Esta é a fase em que acontece um engrossamento 
da membrana vítrea, elo que mantém ligado o bulbo em afastamento 
à papila dérmica, apesar também desta se deslocar no sentido 
da superfície. Essa fase dura de duas a três semanas, é quando a 
bainha radicular interna começa a desaparecer e a bainha radicular 
externa se afina, envolvendo então o bulbo, que fica completamente 
queratinizado, tornando-se em forma de clava, contendo em seu 
interior grânulos de melanina.

Fase Telógena – A bainha radicular interna desaparece 
totalmente nessa fase. E da bainha radicular externa só restou o 
saco epitelial que envolve a clava. Depois de dois a quatro meses, 
o pelo é totalmente eliminado, dando início a uma nova fase, 
iniciando-se novamente o ciclo.

Medula: É a parte central do pelo. É 
constituída por camadas (uma ou duas) de 
células sem núcleo. São representados por 
pelos maduros. Não existem relatos ainda 
sobre sua função específica. O pelo pode 
cair e ser eliminado espontaneamente, 
já que cresce somente até certo ponto. 
Quando o pelo é eliminado, em seguida 
outro pelo é gerado através do folículo 
piloso, obedecendo assim ao ciclo 
biológico do pelo.
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Fonte: <http://www.salzamendiestetica.com.ar/c-
ipl_fotodepilacion.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.5 | As três fases do ciclo 
biológico do pelo

O processo de depilação 
interfere diretamente no ciclo 
biológico do folículo piloso, já que 
o crescimento depende única e 
exclusivamente do metabolismo de 
cada pessoa. Portanto, podemos 
encontrar algumas patologias que 
serão apresentadas por possuírem 
alguma relação com os processos 
depilatórios.

Em todos os mamíferos a atividade dos folículos pilosos 
é intermitente, sendo assim, cada pelo cresce até um 
comprimento máximo, fica por um tempo sem crescimento 
adicional e eventualmente é eliminado e substituído. 
Nos humanos, o ciclo dos pelos ocorre em um número 
suficiente de vezes para manter os pelos na maioria das 
localizações do corpo e em pelo menos algumas áreas do 
couro cabeludo. (DAWBER; NESTE, 1996)

Patologias do Folículo Piloso

A foliculite é uma inflamação dos 
folículos pilosos. Os pelos e cabelos 
do corpo crescem dentro de uma 
pequena bolsa chamada folículo, 
essa inflamação pode aparecer em 
diversas áreas do corpo, porém 
é mais comum na barba, braços, 
costas, nádegas, virilha e pernas. 
As causas podem ser muitas, entre 
elas bactérias, leveduras e fungos. A 

Fonte: <http://dralinemartinez.blogspot.com.
br/2016/02/foliculite.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.6 | Foliculite

foliculite pode ser ocasionada por aparelhos de barbear, procedimentos 
epilatórios com ceras ou mesmo por roupas que esfregam na pele e 
podem ocasionar irritação no folículo piloso ocasionando a foliculite. O 
suor também pode contribuir para tal patologia, bem como as maquiagens 
que bloqueiam ou irritam a pele. Quando os folículos são feridos, ficam 
propensos a se tornarem infectados.
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Fonte: <http://tuavida.com.br/foliculite-e-
possivel-evitar/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.7 | Eritema

Fonte: <http://melhorcomsaude.com/remedios-
caseiros-para-os-furunculos/>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Figura 6.8 | Furúnculo

Tipos de Foliculite

Foliculites são inflamações que se 
originam no folículo piloso, provocadas 
por contaminação de uma bactéria 
chamada estafilococo, que provoca um 
eritema ao redor do pelo contendo um 
ponto de pus.

1) Foliculite por Pityrosporum: Essa infecção é ocasionada por um 
fungo denominado Pityrosporum orbiculare. É uma erupção discreta, 
frequententemente pruriginosa, que se localiza principalmente nos 
ombros e troncos.

2) Foliculite superficial: É uma pústula pequena, folicular, que após 
ser interrompida ou dissecada forma uma pústula, que, apesar das 
circunstâncias, não interfere no crescimento do pelo. Geralmente 
essas lesões são numerosas e localizam-se no couro cabeludo, 
pescoço, troncos, e raramente nas nádegas. 

3) Sicose da barba: Aqui o pelo fica localizado bem no centro da 
lesão folicular. 

Pseudofoliculites – Pode ser chamado de distúrbio inflamatório 
crônico comum, e se evidencia por pápulas inflamatórias na região 
da barba masculina. É mais comum, por exemplo, em homens que 
apresentam fototipos cutâneos mais pigmentados e pelos com 
dificuldades para sair da pele (enroscados). Já em mulheres esse fator 
acontece nas regiões pubianas e axilares, ligado ao fato da depilação.

Furúnculo – É uma lesão 
dolorida, causada por um nódulo 
vermelho e quente e que drena pus. 
Sendo causada por uma infecção 
do folículo piloso e das glândulas 
sebáceas, provocada por uma 
bactéria denominada estafilococo. O 
furúnculo aparece sempre em locais 
com muitas lesões de foliculite.
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Hipertricose – É o aumento 
de pelos em relação ao que se 
considera normal para a idade, sexo 
e raça do indivíduo. O aumento dessa 
quantidade de pelos pode acontecer 
de forma generalizada ou localizada 
nas áreas de tegumento cutâneo. 
Esse fator se dá por hereditariedade, 
em sua maioria, sendo mais comum 
em caucasianos de pele escura.

Fonte: <http://www.dandonoh.
com/2012/01/sindrome-de-lobisomem-
hipertricose.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.9 | Hipertricose

Hirsutismo – Se dá por causas 
raciais ou idiopáticas. Apresenta 
crescimento de pelos determinados 
como padrões masculinos em 
mulheres. Ou seja, crescimento de 
pelos na área da barba, ao redor 
dos mamilos e no padrão pubiano 
masculino. Podem também ocorrer 
problemas como calvície e voz grossa, 
comparado aos padrões femininos.

Fonte: <https://www.elblogdelasalud.info/
Centro-Informacion-Medica/pt/hierbas-
para-el-hirsutismo/1272>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Figura 6.10 | Hipersutismo

Tricorrexe Nodosa – São nódulos que se dão por conta de secreção 
das fibras por traumas químicos ou físicos, e acontecem, geralmente, 
em pontos da haste dos cabelos, axilas ou pelo pubianos. Não existe 
tratamento recomendado, somente cuidados.  

Tricostase Espinulosa – São pelos “duplos” por um único óstio 
folicular. Resulta em pontos escuros localizados no nariz, barba, couro 
cabeludo ou outras áreas do tegumento. 

Leocotricoses Adquiridas – São resultados da destruição 
permanente de melanócitos da matriz pilosa. Se dão por processos 
inflamatórios ou por exames de raio X.

Aqui pudemos analisar algumas das patologias do folículo 
piloso, mais comuns, porém não menos importantes, já que, se não 
observadas, poderão ser agravadas mediante os processos depilatórios. 
Quando notada qualquer dessas possíveis inflamações, o indivíduo 
deverá ser encaminhado a um dermatologista para tratamentos e 
informações de qualquer tipo de processo depilatório.
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Depilação

É a remoção dos pelos junto à superfície da pele, não atingindo as 
porções internas do folículo piloso.

Tipos de Depilação e Epilação

Podemos observar muitos métodos de depilação, conheceremos 
aqui os mais comuns, bem como sua utilização, suas composições, 
modo de utilização, e todos os cuidados necessários para sua 
realização.  Na Grécia eram utilizados ingredientes naturais que deram 
origem aos produtos dos dias atuais. Os pelos eram arrancados 
até mesmo com as próprias mãos, entre outras técnicas, sendo o 
importante excluir os pelos ora por crença, cultura, religião, estética, 
higiene ou bem-estar. 

O crescimento do pelo varia de 0,21 mm por dia na região de coxas 
em mulheres, a 0,50 mm por dia sobre o couro cabeludo. Ele é mais 
rápido ao nível dos cabelos nas mulheres, entretanto é mais rápido 
nos homens o crescimento de pelos em outras regiões. A epilação é a 
ação que remove os pelos na parte da haste com efeitos temporários, 
com aparelhos de barbear e também com procedimentos químicos, 
como ácido tioglicólico e sulfetos de metais alcalinos, que podem 
causar irritação. 

A epilação que remove toda a extensão do pelo não é permanente, 
mas permite uma maior durabilidade se comparada à depilação. Esse 
método é realizado através do arrancamento com aparelhos elétricos 
e também com cera. São métodos considerados baratos, porém 
com o inconveniente da irritação, dor e possíveis inflamações, como 
foliculite e até mesmo cicatrizes. Para Pinto (2007),  estas reações 
inflamatórias podem acontecer por muitos fatores, como excesso de 
suor, fricção, depilação, agentes químicos, falta de higiene, alterações 
imunológicas ou ainda espontaneamente. 

Os métodos e as formas encontradas para a depilação e epilação 
são muitos, podendo ser utilizados tanto instrumentos quanto 
equipamentos como lâmina, lixa, aparelho de barbear, depilador 
elétrico, pinça, laser, eletrólise, eletrocoagulação, considerados e sua 
maioria como métodos mecânicos. Porém, outra possibilidade é por 
meio da utilização de produtos cosméticos depilatórios na forma de 
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cremes, géis, sprays, ceras (quente ou fria), sendo que as ceras também 
são consideradas método mecânico. 

As ceras são compostas de substâncias de origem animal e vegetal, 
sendo extraídas das colmeias de abelha, sebo de pele de carneiro, 
diversas árvores e arbustos. Essas ceras possuem ponto de fusão 
elevado (alto). Quando o solvente da formulação evapora, forma-se 
uma película com propriedades oclusivas e adesivas. Este filme, quando 
aplicado sobre a pele, permite a retirada dos pelos. A constituição das 
ceras quentes é principalmente pelo celofane, uma resina natural que 
promove aspecto adesivo, de cera que fornece a plasticidade, utilizada 
hoje pela cera de abelha com adição de produtos como parafina, 
ceras microcristalinas, cera de carnaúba e de candelila, emolientes 
como lanolina e óleo de vaselina que permitem maciez e reduzem o 
ponto de fusão da resina-cera. 

Em se tratando de ceras frias, de acordo com Peyrefitte; Martini; 
Chivot (1998),  as mesmas são compostas à base de açúcar e de 
resinas, apresentadas para uso em forma de tubos ou em pote. A cera 
quente é menos dolorosa que a cera fria, justamente por proporcionar 
a dilatação dos poros, e existe a possibilidade de se aplicar em todas 
as regiões do corpo. 

O grande incômodo das ceras é que elas podem causar mais 
foliculite se comparado ao uso de emulsões, estas apresentam a 
função de destruir a queratina pilar se atacar a queratina epidérmica, 
dissolvendo as pontes dissulfetos por redução, desintegrando o pelo. 
Sua aplicação varia de acordo com o fabricante e é indispensável que 
seja realizado teste em uma pequena região para que não ocorram 
reações adversas do produto. Os agentes redutores, na grande maioria, 
são derivados orgânicos de enxofre, sais de ácidos e tioglicólico e 
tioláctico em meio extremamente alcalino. É importante conhecer 
a composição dos produtos cosméticos depilatórios, tornando-se 
essencial na hora de auxiliar a escolha e possibilitar melhores resultados 
na prática da depilação.

Epilação com cera – Depois da lâmina de “barbear”, este é o método 
mais usado e conhecido. Para cada tipo de corpo são necessários 
diferentes tipos de cera. Abaixo as características dos diferentes tipos 
de cera.
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Cera Quente

Essas ceras são encontradas na forma de plaquetas, pastilhas ou 
cubos. Já estão prontas para serem colocadas nos aquecedores.

Composição: Cera de abelha, cera de carnaúba, cera de própolis, 
resinas sintéticas, ceras parafinadas, vaselina, ceresina, óleo de rícino, 
azuleno, extrato de escovinha, camomila, calêndula, suavizantes, 
pigmentos minerais para modificar a cera e as propriedades reológicas.

Utilização: A cera deve ser aquecida até amolecer totalmente, em 
uma temperatura média de 40ºC, para que não queime a pele do 
indivíduo. Deve ser aplicada com uma espátula ou em uma faixa de 2 a 
3 cm de largura, em seguida a cera deve ser retirada da pele no sentido 
contrário do crescimento do pelo. Se for utilizada a espátula, deverá ser 
necessário que a cera esteja resfriada para posterior remoção dos pelos.

A depilação com rollon é muito prática e rápida, e também 
proporciona mais higiene ao indivíduo, já que a cera que é utilizada 
em um cliente não será reutilizada em outro. Esse método se dá da 
seguinte forma: a cera deve ser espalhada em faixas depilatórias e 
pressionada contra a pele, depois deve ser retirada no sentido contrário 
do crescimento do pelo, assim, removendo-o desde a sua raiz.

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/viver-
bem/moda-e-beleza/mitos-e-verdades-sobre-
depilacao/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.11 | Utilização de cera em 
depilação

Cera Fria

É indicada para depilar peles mais sensíveis, pode ser encontrada 
em potes, tubos ou até faixas prontas. 

Composição: cera de abelha; celofanes; derivados do látex e 

Cuidados essenciais: A 
temperatura da aplicação deve 
ser a mais baixa possível, deve 
haver uma aderência ao pelo, a 
faixa deve ser retirada sem ruptura. 
Esse método faz com que os 
poros se dilatem, facilitando então 
a remoção dos pelos grossos, 
entretanto não é recomendado 

para indivíduos com o tipo de pele sensível ou com microvarizes, 
porque pode acarretar em queimaduras e também dilatar os vasos.
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resinas sintéticas. 

Utilização: Deve ser colocada uma pequena quantidade de cera na 
região a ser depilada com ajuda de uma espátula e, assim, espalha-se 
uma leve camada sobre a pele. Após aplicada a cera, sobre a mesma 
aplique uma faixa de celofane, alisando-a com a palma das mãos, para 
que se obtenha uma aderência, em seguida retire-a rapidamente no 
sentido contrário ao do pelo.

Fonte: <http://www.
antenadus.com/depilacao-
com-cera-fria-veja-aqui.
html>. Acesso em: 4 abr. 
2017.

Figura 6.12 | 
Depilação com cera 
fria

Cuidados essenciais: É preciso prática e 
segurança ao manusear e usar o produto. Se 
não for segurado de forma firme e correta, 
pode machucar a pele do indivíduo, causando 
hematomas, e caso a pele tenha uma 
predisposição genética a ter hipercromias, pode 
também ocasionar manchas. Por não causar 
vasodilatação, causa certo desconforto e torna-
se o método mais dolorido.

Lâmina – Método mais conhecido e comum 
de todos, e contradizendo tudo o que sempre 
ouvimos, é o que menos encrava os pelos. 

Muitos acreditam também que esse método engrossa os pelos, já que, 
quando raspados, os pelos são cortados na haste, assim, eles crescem 
sem a ponta, passando a sensação de estarem mais grossos. E como 
não ocorre uma remoção completa dos pelos (desde a raiz), temos a 
impressão de um crescimento mais rápido.

Composição: Composto por um cabo com textura antideslizante, 

Fonte: <https://br.noticias.yahoo.com/blogs/
depilacao/depila%C3%A7%C3%A3o-com-
l%C3%A2mina-pele-seca-ou-molhada-132452272.
html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.13 | Depilação com 
lâmina

cartucho com uma fita lubrificante e 
duas ou três lâminas paralelas.

Utilização: Aplicar o sabonete sobre 
a pele úmida, até formar uma espuma, 
passar a lâmina lentamente com pouca 
força, no sentido contrário ao do pelo.

Cuidados essenciais: Usar a lâmina 
com cuidado e pouca pressão sobre 
a pele, já que pode facilmente ferir. 
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Fonte: <http://www.doidaporroupa.com/depilacao-
com-linha-indicada-para-a-pele-sensivel-do-
rosto/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.14 | A técnica é muito usada 
para depilar áreas do rosto

Fonte: <http://www.finaerica.com/2013/10/evite-
pelos-encravados-na-depilacao-com-pinca-dicas-
sensacionais.html>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.15 | Depilação com utilização 
de pinça

Pinça – Além de utilizada 
para retirada das sobrancelhas, 
já que essa região da pálpebra 
é menor e mais delicada, 
consegue delinear facilmente 
e com precisão o desenho 
da mesma. Pode ser usada 
também na retirada de 
pelos com foliculite ou para 
pelos resultantes de outros 

Aparelhos assim são descartáveis, portanto use uma única vez e 
jogue fora. Se guardados, podem proliferar micro-organismos e 
até transmitir doenças.

A linha ou fio – Não agride a 
pele, por ser um procedimento 
delicado. Geralmente as pessoas 
que optam por esse método 
é porque apresentam algum 
tipo de alergia dos outros 
procedimentos, e na maioria 
das vezes esse método não 
causa irritações. Muito usado 

para depilar áreas do rosto, porém, também pode ser aplicado em 
outras partes do corpo, como nuca, região da barriga, virilha, seios 
e até axilas, sendo esse método muito eficaz em pelos curtos, com 
intervalos de até 40 dias.

Composição: Linha de costura 100% poliéster.

Utilização: Deve-se formar um X entre os dedos, a linha deve ser 
enrolada entre os dedos indicadores e polegares, entrelaçada pelo 
menos umas oito vezes.

Cuidados essenciais: É preciso habilidade, delicadeza e firmeza 
das mãos de quem aplica essa técnica. Não existem riscos nem 
contraindicações nessa técnica.

processos. A pinça, por ser de aço inoxidável, não descartável, 
pode ser feita sua assepsia.
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Entendemos que a principal função do pelo é proteger a pele, 
mas, de acordo com os conceitos de higiene e principalmente 
beleza, em países tropicais, onde é maior a exposição do corpo, 
é comum manter-se depilada(o) e/ou epilada(o). Isso se torna um 
fator relevante para a obtenção da saúde e estética corporal, já que 
o excesso de pelos favorece a proliferação de germes, causando 
odores desagradáveis, além, também, de irritação e secreções. 

Devido a essa função, hoje em dia existem vários processos 
epilatórios no mercado, que se diferenciam em eficiência e demanda 
de produtos apropriados para cada necessidade, tipo de pele, tipo 

Fonte: <http://www.depilacaoalaser.med.br/
tratamentos/tramatentos-esteticos/eletrolise>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.16

Epilação por laser – O mecanismo de ação desse método é a 
fototermólise seletiva, esse efeito se dá quando acontece uma lesão 
térmica em um tecido biológico específico, provocada por pulsos 
de radiação que são absorvidos de modo seletivo pelo cromóforo-
alvo. O laser apresenta um único comprimento de onda, e por isso 
tem afinidade para uma única estrutura (cromóforo), onde o

Fonte: <http://www.centroclinicocdc.med.br/
depilacao-a-laser>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.17 | Epilação por laser

de pelo e, mesmo, para cada região 
específica do corpo, visando eliminar 
totalmente ou temporariamente a 
incidência dos mesmos.

No processo de epilação onde toda 
a haste do pelo é removida, o tempo 
de duração é maior, porém não é 
permanente e os efeitos colaterais 
podem ocasionar em dor, irritação da 
pele, pelos encravados, e até mesmo 
uma infecção localizada.

Epilação por Eletrólise – Acontece 
por meio de uma corrente elétrica, onde 
é inserida através de uma agulha fina 
na base do folículo piloso, destruindo 
a papila dérmica. Deve ser raspado o 
local e recomenda-se a utilização de 
um creme anestésico uma hora antes 
do procedimento. É comum entre as 
mulheres, principalmente na hora de 
retirar pelos indesejáveis do rosto, queixo, pescoço e virilhas.
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comprimento de onda é maior que 600nm, lembrando que, 
quanto maior o comprimento de onda, maior é a profundidade do 
laser penetrar a pele. A melanina é encontrada no bulbo piloso, na 
fase anágena, assim, o laser será mais eficaz quando alcançar a porção 
do bulbo a uma determinada potência e, desse modo, produzir uma 
temperatura média de 60º. Também é preciso se atentar para proteger 
e esfriar a temperatura da epiderme após a aplicação do laser, valendo-
se de recursos como spray de criogênio, gel, entre outros, já que com a 
fototermólise existe uma grande produção de calor, que pode destruir 

Fonte: <http://www.hiperfeminina.com/cuidados-
especiais/depilacao-definitiva-por-luz-pulsada>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 6.18 | Depilação por luz pulsada

tanto o bulbo piloso quanto a melanina na epiderme, fazendo com 
que haja alteração de outras células, alterando assim a pigmentação, 
crostas, queimaduras e cicatrizes. Por isso, é recomendado para 
pessoas de pele clara e pelo escuro.

Epilação por luz pulsada 
(IPL) – A luz pulsada libera luzes 
coloridas, azul, amarela, verde, 
vermelha. Esse método se 
utiliza de flash de luz pulsada 
de alta potência, provocando 
aquecimento da raiz do pelo (em 
média 70 graus), ocasionando 
assim a coagulação das proteínas do bulbo, gerando atrofia e 
destruição por completo.

Técnicas de luz pulsada: Dependendo da sensibilidade de cada 
paciente, indica-se anestesia local. É importante que a região a ser 
tratada deva ser higienizada com álcool ou solução degermante. Os 
pelos, mesmo que encravados, não precisam ser desencravados. Em 
peles morenas é necessário que haja um resfriamento maior. Após 
terminada a sessão, é importante que seja aplicada na região tratada 
uma loção calmante; eventualmente, se necessário, devem ser 
aplicados corticoides e antibióticos tópicos.

Complicações: São muito pequenas, mas podem existir. E estão 
ligadas a dor, eritema, edema, bolhas, crostas, erosões e foliculites, 
hipopigmentação ou hipercromia. A dor é relativa, e depende demais 
da sensibilidade de cada pessoa. O eritema e o edema diminuem 
em algumas horas. Bolhas, crostas, erosões e foliculite podem existir, 
porém são raras. Já a hipopigmentação é mais comum em pacientes 
bronzeados do sol ou de peles mais morenas.
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Fonte: Drummond (2007).

Quadro 6.1 | Características que diferenciam laser de IPL

LASER IPL

LASER IPL

Monocromático (em geral) Policromático

Várias aplicações na medicina Aplicações em dermatologia

Coerente e colimado Não coerente e não colimado

Pode atingir maior potência que o IPL Atinge menor potência

Área de ação menor que a área de ação do IPL Área de ação maior que a área de ação do laser

Temperatura superior a do IPL Temperatura inferior que a do laser

Todos os métodos requerem cuidados, porque, dependendo da 
região do corpo, o pelo se apresenta com espessura diferente e a 
pele também pode diferir em sensibilidade. Em regiões como axilas, 
virilhas, abdome, tórax e braços é recomendada a utilização de cera 
quente de mel. Já em regiões como pernas, o uso de cera quente 
no formato de rollon é bastante comum, já que as faixas facilitam a 
eliminação dos pelos. 

Epilação e Depilação no Buço

Apesar de haver muitas técnicas disponíveis no mercado para se 
livrar do buço, é preciso atenção, pois algumas podem machucar ou 
manchar a pele. Para tanto, é necessário conhecimento por parte do 
profissional que vai executar tal procedimento, já que a melhor técnica 
vai depender do tipo de pele de cada indivíduo distinto.

Mulheres que sofrem de disfunção hormonal só conseguem 
resolver seus problemas de excesso de pelos por meio de 
medicamentos indicados por médicos. A epilação é apenas mais um 
artifício para ajudar a melhorar a aparência de pessoas que sofrem 
desse problema. É importante para o profissional entender que é 
necessário preparar a pele de cada pessoa antes de qualquer epilação. 
Esfoliar a pele com esponja vegetal pelo menos um dia antes da 
sessão é necessário, já que ela retira as células mortas da pele para 
receber o melhor tratamento. Os cuidados pós-epilação também são 

O quadro a seguir mostra as diferentes características entre laser e IPL.
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Fonte: <http://avegetaria.blogspot.com.
br/2013/08/depilacao-facil-my-spring-it.html>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.19 | Mola Spring It

Pinça

É indicado para mulheres com poucos pelos, essa técnica pode 
dar acabamento aos pelos mais resistentes a outras técnicas, e age 
de forma que os pelos são puxados um a um.

Linha 

O pelos são envolvidos nas linhas e puxados da pele, é indicado 
para todos os tipos de pele.

Creme Depilatório

Fonte: <http://produtos.ebccosmeticos.com.br/
Produto.aspx?CSG=11492&CP=102343>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 6.20 | Creme depilatório

indispensáveis. Gel com azuleno na composição ajuda a diminuir a 
vermelhidão, por exemplo.

Diferentes Opções para Epilação do Buço

Mola Spring It

Esse produto parece um cotonete 
gigante, funciona como uma pinça 
gigante e tem a vantagem de puxar 
vários pelos ao mesmo tempo, a 
mola maleável permite que ele se 
adapte a qualquer face. Ele age de 
forma que vários pelos são presos de 
uma única vez, e quando o aparelho 
é girado, todos são arrancados pela 
raiz. A manutenção pode ser feita a 
cada 15 dias.

Também indicado a todos os 
tipos de pele, ele enfraquece a 
estrutura do pelo, fazendo com 
que ele se quebre ou caia. Por ser 
uma química muito forte, pode 
irritar a pele, por isso é essencial 
que se faça um teste no braço 
antes de usá-lo na região do 
buço. Se for usado com muita 
frequência pode queimar a pele.
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Cera quente

Indicada para quem tem a pele 
clara. Quanto mais morena a pessoa 
for, mais melanina o corpo irá produzir, 
e quando a cera é puxada de uma 
região específica do corpo, agride a 
pele e, como autodefesa, o corpo 
produzirá mais melanina naquela região, 
podendo ocasionar manchas. Para evitar 

Fonte: <https://www.aproveitaabc.
com.br/aproveita-mais-um/depilar-
estetica-e-beleza-depilacao-com-
cera-quente>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.21 | Utilização de 
cera quente

que manchas surjam na pele, recomenda-se usar um creme 
antipigmentante 15 dias antes da epilação.

Cera fria

Indicada para pessoas de pele clara, e 
age da mesma forma que a cera quente, 
arrancando os pelos da pele quando 
a cera é arrancada. Esse tipo de cera 
também pode irritar a pele tanto quanto 
a cera quente. Nesse caso, o gel com 
azuleno após a depilação é essencial.

Fonte:<http://www.dicasdemulher.
com.br/dicas-para-depilacao-do-
buco/>. Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.22 | Utilização de 
cera fria

Laser 

É indicado para todos os tipos de pele, 
atua na estrutura do pelo enfraquecendo 
a raiz e também seu crescimento. São 
necessárias de três a seis sessões para 
diminuir o crescimento. Fonte: <http://migre.me/wzbn2>. 

Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.23 | Utilização do 
laser

Descolorante 

Indicado para mulheres com poucos 
pelos, age na pele descolorindo os pelos 
da região, deixando-os menos aparentes. 
É indolor, entretanto pode causar alergia 
em peles mais sensíveis. Para que a pele 
não fique irritada é necessário aplicar 
uma fina camada de óleo de amêndoas 
antes de se aplicar o descolorante. 

Fonte: <http://migre.me/wzbnZ>. 
Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.24 | Uso de 
descolorante
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Laser ou Luz pulsada

O processo de epilação ou depilação com cera ou mesmo 
lâminas são incômodos e pouco práticos, já que com maior 
ou menor intervalo de tempo os pelos reaparecem. Por isso se 
submeter às técnicas de epilação a laser ou por fotodepilação é 
cada vez mais popular, ambos trazem aspectos parecidos, porém 
são distintos, já que cada um se utiliza de um tipo de luz diferente 
para atingir a raiz do pelo, o que determinará sua eficácia.

Técnicas Não Definitivas

Apesar de conhecidos como métodos definitivos para 
eliminação de pelos, os médicos e especialistas são unânimes 
ao defender que não se trata de técnicas definitivas, mas sim, 
progressivas. O termo “depilação definitiva”, se levado em 
consideração, está errado, já que tanto para um método como 
para o outro, na maioria dos pacientes nota-se uma redução de 
80% a 90% dos pelos, esse resultado é percebido a partir de seis a 
oito sessões. Logo após isso, é necessária e suficiente uma sessão 
de manutenção a cada seis meses ou um ano, dependendo do 
caso e da técnica utilizada.

É necessária essa manutenção, já que novos pelos podem 
nascer, porém os fios não serão mais grossos como antes. O 
organismo tem predisposição de produzir novas raízes e bulbos 
que dão origem a novas hastes, e para serem eliminados precisarão 
de novas sessões, porém esses 10% ou 20% de pelos que ficam se 
transformam em fios muito finos, comparados a uma penugem.

O laser traz uma luz com feixe reto, focado especificamente 
para a célula-alvo, e sua intensidade atinge as células germinativas 
da raiz dos pelos. O que o torna mais eficaz, já que impede durante 
um longo tempo que o pelo nasça e cresça.

Na fotodepilação, entretanto, a luz utilizada é difusa, não tão 
específica, e trata-se de um procedimento realizado com luz 
pulsada de baixa intensidade, com vários comprimentos de onda 
e luzes não laser que têm efeito de enfraquecer e debilitar o pelo 
e seu bulbo, mas não têm a capacidade real de destruir células 
germinativas que se encontram na raiz dos fios. 
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Para tanto, a necessidade de 
manutenção nas áreas epiladas é 
maior do que com o procedimento 
a laser, que, por se tratar de uma luz 
difusa, recomenda-se que os pelos 
sejam raspados antes da sessão de 
fotodepilação, ficando assim mais fácil 
direcionar a energia para a raiz dos 
pelos. Fonte: <http://www.drlaser.com.br/>. 

Acesso em: 4 abr. 2017.

Figura 6.25 | Fotodepilação

Os Tipos De Pelo E De Pele Mais Adequados A Cada Procedimento

Pelos grisalhos, brancos, loiros e ruivos são mais resistentes ao 
tratamento de fotodepilação, isso se dá pelo fato de que existe uma total 
ausência de pigmentos escuros nesse tipo de pelo. Quanto mais existir 
contraste entre pele e cabelo, o resultado alcançado será melhor. O laser, 
no geral, é mais eficaz para todos os tipos de pele, entretanto, em alguns 
casos pode ser que seja necessário um número maior de sessões, caso 
os pelos sejam muito finos, claros ou se a pele for morena ou bronzeada. 

A fotodepilação não deve, por muitas vezes, ser feita nas peles 
muito morenas, mulatas ou negras, e ainda existe o risco de provocar 
manchas irreversíveis, lembrando ainda que esse procedimento não 
pode ser realizado sobre a pele bronzeada. Os melhores resultados 
de fotodepilação são alcançados por pessoas com características de 
cabelos escuros e pele branca, já em peles sensíveis ou escuras pode 
haver queimaduras e cicatrizes. É preciso tomar cuidado com o sol por 
pelo menos 15 dias quando o indivíduo se submete a tal procedimento.

A duração dos resultados tanto da fotodepilação quanto da 
depilação a laser pode variar dependendo do caso. Tudo depende de 
algumas variáveis como, por exemplo, a região do corpo, o tipo de 
laser empregado, a produção de hormônios, a cor da pele e a cor dos 
pelos. O bloqueio do nascimento dos pelos que são retirados com 
o laser pode durar de três a cinco anos, entretanto, a estimativa de 
duração para a fotodepilação é de um ano apenas, sendo necessário 
considerar fatores subjetivos, que podem tornar esse cálculo variável.

Esse período de duração pode depender também do aparelho 
utilizado para a remoção dos pelos em cada indivíduo. O mercado da 
estética e do embelezamento conta com aparelhos mais potentes e 
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menos potentes. Os aparelhos menos potentes normalmente exigem 
mais sessões e implicam, algumas vezes, apenas uma redução de curto 
prazo dos pelos, ou seja, apenas retarda o crescimento dos mesmos. 

Pele Negra

Em se tratando de peles negras, é necessário muito cuidado, 
pois o laser e a luz pulsada têm atração pela melanina do pelo, ou 
seja, fios escuros atraem a energia, logo, quando a pele também é 
escura, o processo aumenta o risco de queimaduras e cicatrizes. A 
luz pulsada também é indicada para pessoas de pele morena, porém 
não é recomendada para pele negra, já que o risco de queimadura é 
muito grande. Somente um dermatologista saberá tratar e lidar com 
tais eventualidades e complicações.

Fonte: <http://beleza.culturamix.com/estetica/
pele/riscos-do-laser-para-a-pele-negra>. Acesso 
em: 4 abr. 2017.

Figura 6.26 | Riscos do laser para 
pele negra

O laser de diodo é o método 
mais seguro para peles muito 
morenas e negras, muito mais 
que a luz pulsada, por conta do 
comprimento de onda que a luz 
pulsada transmite. O laser, por 
ser direcionado para a melanina 
da raiz do pelo e quando o pulso 
do disparo é ajustado para longo, 
é possível proteger a pele mais 
escura. Já a luz pulsada não tem 
o ajuste tão fino, por isso atinge, 

além da melanina da pele, outros alvos, como a hemoglobina.

Depilação definitiva a laser - Como funciona

Video explicação como é a estrutura dos pelos e como funciona 
o laser. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w2fK_
fiwB_4>. Tempo: 6:25

A DIFERENÇA ENTRE LASER E FOTODEPILAÇÃO

O vídeo tem como intuito explicar as diferenças entre fotodepilação 
e laser, pela dermatologista Roseli Andrade. Disponível em: <https://

ACOMPANHE NA WEB
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www.youtube.com/watch?v=yPHrpdoZMrY> Tempo: 4:41

PRÓS E CONTRAS NOS MÉTODOS DE DEPILAÇÃO E EPILAÇÃO

Explicação sobre todos os métodos de epilação e depilação, pela 
dermatologista Roseli Andrade. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=MSqxNX4DWuI>. Tempo: 3:38

COMO TRATAR A PELE ESCURECIDA DA AXILA

Explicações sobre o escurecimento da axila, e seus tratamentos.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nd-
bw3u6DVo>. Tempo: 3:01

QUEIMADURA PÓS-EPILAÇÃO

Avaliação clínica da eficácia do óleo de andiroba na queimadura pós-
depilação com luz intensa pulsada: estudo prospectivo, comparativo 
e duplo-cego: Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=265524650002>. Disponível em: <http://www.redalyc.org/
pdf/2655/265524650002.pdf>

DIFERENTES TIPOS DE DEPILAÇÃO 

Conheça os diferentes procedimentos de depilação e epilação: 
Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Anelise%20Cruz%20
dos%20Santos%20e%20Josistela%20Bessani.pdf>

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para 
o que está sendo pedido.

1. Os pelos compreendem três estruturas básicas, que são:

2. No ciclo biológico do pelo existem três fases, que são: crescimento, 
repouso e queda. Então, o cabelo ou pelo cresce por um período contínuo 
que varia em média de dois a sete anos, passando então pelas fases a seguir: 
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a) Cutícula, córtex e medula
b) Anágena, catágena e telógeno

4. A pele serve como um revestimento para as estruturas e substâncias vitais, 
que são os líquidos do corpo, formando assim o maior órgão existente no 
corpo humano, e pode ser dividida em três partes. Quais são elas?

5. Qual a diferença entre epilação e depilação?

3. A função principal do pelo é proteger, evitar atritos, proteger contra 
agentes externos e até contra raios ultravioleta. As categorias dos folículos 
podem ser divididas em:
a) Sudorípara, sebácea, 
b) Derme, epiderme e hipoderme
c) Piloeretor, apócrina e dermoepidérmica
d) Terminais, de velus e sebáceos.

c) Anágena, córtex e catágena
d) Terminais, sebáceos e velus.

Através desse estudo conseguimos identificar os diferentes 
métodos de depilação e epilação, além de entender como cada 
procedimento reage na fisiologia da pele e como os pelos são tratados 
de acordo com cada procedimento. É preciso que o profissional tenha 
discernimento para realizar métodos que mais são indicados para os 
diferentes indivíduos. Sempre tenha cuidado e respeito ao realizar 
esses procedimentos, lembrando que muitos deles podem ferir e até 
causar danos maiores à pele. Portanto, aprimore e aperfeiçoe seus 
conhecimentos e prática antes de colocar em risco a saúde de qualquer 
pessoa. O profissional deve tomar cuidados de higiene e de manuseio 
para realizar os procedimentos necessários. Independentemente 
do processo escolhido pelo indivíduo, é essencial que haja técnica, 
conhecimento e aperfeiçoamento, para que o cliente se sinta satisfeito 
com o resultado final.
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Sacerdotisa: Mulher que, entre os pagãos, exercia funções sacerdotais.

Patologia: 1. [Medicina] Parte da Medicina que estuda as doenças.

2. [Medicina] Tratado das doenças.

3. [Medicina] Desvio em relação ao que é considerado normal do ponto de 
vista fisiológico e anatômico e que constitui ou caracteriza uma doença

Proliferação: 1. Ato de proliferar.

2. Aumento do número de células por divisão. 

Fototermólise: baseia-se na absorção de fótons, emitidos pela LIP, pelos 
cromóforos da pele (hemoglobina e melanina, principalmente), que gera 
intensa transferência de elétrons e emite energia sob a forma de calor.

Azuleno: é um líquido azulado do óleo essencial de camomila alemã que 
apresenta grande potencial anti-inflamatório.
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