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Introdução 

 

Como sabemos, a maquiagem é uma arte, e tem como objetivo 

principal destacar a beleza e disfarçar imperfeições. Além disso, a 

maquiagem também é utilizada na televisão, teatros, e em outros 

meios artísticos, e podemos chamar assim de “maquiagem 

artística”. 

Cada vez mais são lançados novos produtos de maquiagem e 

novas técnicas de como utilizá-los. Para fazer uma maquiagem bem 

feita, é fundamental que a pele esteja preparada devidamente com 

produtos corretos de acordo com o tom e o tipo de pele. 

A área da beleza cresce cada dia mais, e por este motivo, muitas 

pessoas buscam pela profissão de “maquiador”. Existem diversos 

produtos e técnicas de maquiagem, por isso é importante sempre 

se atualizar com novos cursos, livros, palestras, workshops, etc. 

Com o Curso de Maquiagem Profissional para Festas e Noivas, o 

aluno irá aprender um pouco sobre a história da maquiagem, como 

limpar e preparar a pele, os itens e pinceis de maquiagem, tipos de 

pele, etc. Este é um curso específico para maquiagens de festas, 

noivas (casamento diurno e noturno) debutantes, formandas, etc. 

A maquiagem para festas deve ser muito bem feita, e é diferente de 

uma maquiagem mais simples para o dia-a-dia, por exemplo. 

Uma maquiagem para noivas, por exemplo, exige muita prática e 

técnica do profissional. É essencial conhecer o tom e o tipo de pele 

da noiva, seu estilo, preparar muito bem a pele, utilizar produtos de 

qualidade e longa duração, etc. O mesmo procedimento se faz para 

maquiagens para debutantes, formandas, e para outras convidadas 

de festas e eventos. 

Como falamos acima, numa maquiagem para festas é muito 

importante que o profissional maquiador lembre-se de utilizar 

produtos com longa duração, e de preferência à prova d’água. 

Noivas, formandas e debutantes tendem a chorar no grande dia, por 

isso a importância de priorizar estes produtos. 

Além disso, é importante saber que a maquiagem deve ser feita de 

acordo com cada pessoa, ou seja, o que pode ficar bem em tal 

pessoa, talvez não combine com o formato de rosto da outra 

pessoa. 



Por fim, o ideal é sempre praticar, se atualizar e testar novas 

técnicas e produtos. Aproveite para conhecer novas dicas e 

técnicas com este Curso de Maquiagem Profissional para Festas e 

Noivas. 

  
História da Maquiagem 

Engana-se quem pensa que maquiagem é novidade. A maquiagem 

foi criada há muito tempo, e tem o significado de "pintar" o rosto, 

embelezar, esconder pequenas imperfeições, entre demais 

finalidades. 

Os egípcios utilizavam o KOHL, que é um tipo de carvão com 

pigmentação, para delinear os olhos e inventar outros tipos de 

maquiagem. 

 

  

Apenas na década de 20 que o embelezamento se tornou uma 

função da maquiagem, pois no ocidente a maquiagem não tinha 

este significado. Ela poderia até ser considerada um pecado, já que 

era usada apenas por prostitutas. 

As mulheres famosas na década de 30 usavam as sobrancelhas 

super  finas e os olhos bem esfumados com preto. 

Na década de 40, as mulheres voltaram a fabricar suas próprias 

maquiagens. Usavam tudo o que podiam para esconder 

imperfeições e se embelezar. O carvão era utilizado como 



delineador e sombra para os olhos, a graxa era utilizada como 

máscara de cílios e também para as sobrancelhas, e ainda faziam 

um blush líquido com pétalas de rosas e álcool. 

O queridinho batom vermelho chegou para ficar com todas as 

mulheres na década de 50. Marilyn Monroe enlouqueceu os 

homens com os lábios vermelhos. Além do batom vermelho, 

surgiram os corretivos, que conseguem até hoje disfarçar pequenas 

imperfeições da pele. 

A maquiagem da década de 60 tinha a pele mais apagada, dando 

mais destaque para os olhos marcados pelo delineador. 

Na década de 70 as mulheres estavam mais livres e ousadas, 

usando cílios longos e separados, sombras coloridas, e o 

delineador continuava em alta. 

A maquiagem era famosa e muito utilizada entre as mulheres na 

década de 80. Maquiagem com cores fortes como o batom 

vermelho, sombras escuras, blush bem marcado, etc. 

 

  

Nos anos 90, a maquiagem era utilizada apenas para realçar a 

beleza, sendo mais básica e neutra. 

Além de embelezar, em 2000 a maquiagem passou a ser rápida e 

prática para as mulheres. 

E hoje temos diversas opções de produtos, cores e tecnologia que 

são lançadas a cada dia. A maquiagem atualmente tem como 

funções embelezar e esconder imperfeições, porém deve ser 

prática e rápida. Além disso, as mulheres sempre estão buscando 

por novidades e produtos com qualidade. 



A maquiagem continua sendo uma paixão na vida de muitas 

mulheres, e com certeza no futuro poderemos ver muitas novidades 

e produtos inovadores. 

Profissão: Maquiador 

O maquiador, também conhecido como maquilador, é o profissional 

que cuida do embelezamento das pessoas para diversas ocasiões, 

através do uso de produtos cosméticos. 

O profissional maquiador deve preparar a pele, esconder 

imperfeições do rosto, destacar o olhar, enfim, tudo com o objetivo 

de embelezar. O mercado está cada vez mais em ascensão para 

esta área da beleza. 

 

A profissão de maquiador não é regulamentada pelo Ministério do 

Trabalho brasileiro, então não há uma lei que determine a formação 

mínima para se tornar um profissional maquiador. Por isso os 

cursos profissionalizantes e de atualização são diferenciais. 

O maquiador profissional pode trabalhar em diversos lugares e/ou 

ter seu próprio negócio. Veja abaixo alguns lugares de atuação: 

-Salão de Beleza 

-Clínicas de Estética e SPAs 

-Televisão 

-Teatro 

-Propagandas 

-Revistas/Catálogos 

-Desfiles 

 



É necessário que o maquiador esteja sempre estudando, se 

qualificando e se atualizando, para ficar atualizado e bem informado 

com as tendências (novos produtos cosméticos, novas técnicas, 

etc). 

Maquiar é uma arte, por isso é fundamental ter talento, 

conhecimento, e saber utilizar e conhecer a função de todos os 

produtos de maquiagem. 

Como sabemos, a maioria das debutantes, formandas e noivas 

contratam um maquiador profissional para fazer a maquiagem. 

Além disso, muitas mulheres que precisam de maquiagens para 

festas também optam por buscar a ajuda de um profissional. Por 

isso a importância de adquirir conhecimento de maquiagens para 

festas. 

Veja abaixo dicas importantes para ser ter sucesso na profissão de 

maquiador: 

-É importante que o maquiador tenha mão firme, pois muitas vezes 

a maquiagem exige pequenos detalhes. 

-O maquiador, assim como todo profissional, deve ter pontualidade 

e organização sempre. 

-É fundamental que o maquiador saiba trabalhar bem sob pressão, 

pois precisam muitas vezes trabalhar com prazos curtos. 

-O maquiador deve sempre saber para qual finalidade será feita a 

maquiagem. Além disso, deve saber o gosto e o estilo de sua 

cliente. 

-É muito importante que o profissional esteja sempre calmo, tenha 

muita disposição e energia. 

-O maquiador deve saber analisar o rosto de sua cliente e suas 

proporções. 

-Para algum evento importante (festa de casamento, formatura, 

baile de debutantes), é importante que o maquiador teste a 

maquiagem antes do grande dia, para obter aprovação da 

noiva/formanda/debutante. 

-O maquiador deve ser criativo, pois é essencial saber combinar as 

cores e ter boa imaginação. 



-É essencial que o profissional saiba as cores e técnicas que estão 

na moda, por isso deve sempre estudar, fazer cursos, ler revistas e 

sites da área. 

 

Além de todas as dicas acima, o mais importante é que o 

profissional maquiador pratique. Nada melhor do que experimentar 

o que aprendeu na teoria, exercitar as novas técnicas, e testar a 

combinação de novas cores! 

  
Como Limpar a Pele 

Para ter uma pele bonita e bem cuidada, é muito importante limpar 

a pele diariamente. Limpando a pele, evitamos a acumulação de 

gordura e sujidades. Além disso, a pele deve estar sempre muito 

limpa antes de iniciar qualquer maquiagem. 

 



A limpeza de pele diária é importante para todas as pessoas, 

porém, lembre-se sempre de passar esta dica para sua cliente: é 

fundamental fazer a limpeza diariamente para manter a pele 

saudável e bonita! 

Veja abaixo o passo a passo de uma limpeza completa: 

-Demaquilante; 

-Leite ou gel de limpeza; 

-Esfoliante (usar apenas uma vez na semana); 

-Tônico facial. 

 

Passo a passo de limpeza diária: 

-Demaquilante (se estiver com maquiagem); 

-Leite ou gel de limpeza; 

-Tônico facial. 

 

O ideal é limpar a pele após acordar e antes de dormir. 

 

1 – Higienizar a pele (todos os dias) 

O primeiro passo para deixar a pele limpa é higienizar. Se a pessoa 

estiver com maquiagem, o ideal é aplicar um demaquilante, e 

depois um leite ou gel de limpeza. 

Sabonete de Limpeza: o ideal é utilizar um sabonete próprio para o 

tipo de pele. 

 

Gel de Limpeza: é indicado para peles oleosas. 

Emulsão: as emulsões de limpeza podem ser usadas em peles 

mistas e secas. 

Creme: este tipo de produto é mais indicado para pessoas com o 

tipo de pele seca, pois possuem óleo em sua formulação. 

 

Leite de Limpeza:é indicado para a remoção de maquiagem e 

impurezas, mantendo o equilíbrio natural da pele. 

 

2 – Esfoliar (uma vez por semana) 

A esfoliação é indicada para a remoção das células mortas, e pode 

ser feita uma vez na semana. 

O esfoliante é um produto que realiza um polimento na pele, 

removendo assim as células mortas e fazendo uma renovação 



celular. Além disso, o esfoliante ajuda na penetração de princípios 

ativos. 

3 – Tonificar (todos os dias) 

O tônico é um produto indicado principalmente para regular o pH da 

pele. É fundamental também para a limpeza completa, revitalizando 

a pele. Há vários tipos de tônico facial, entre eles: tônico 

adstringente; tônico calmante; tônico suavizante, etc. 

O adstringente é um tônico que contém substâncias específicas 

para a pele oleosa. É um ótimo produto cosmético para limpar a 

pele, porém possui maiores concentrações de álcool. É indicado 

para peles oleosas e mistas. 

Os demais tônicos dependem da sua composição, que podem 

possuir vários princípios ativos importantes que além das funções 

básicas, podem possuir ainda propriedades hidratantes, calmantes, 

revigorantes, etc. 

Estes produtos devem ser aplicados com um algodão, e com 

movimentos circulares em todo o rosto. 

Importante lembrar: todo adstringente é tônico, mas nem todo 

tônico é um adstringente. 

Após limpar a pele pela manhã, se a maquiagem não contiver no 

mínimo fator de proteção FPS 15, aplique um filtro solar 

separadamente antes de fazer a maquiagem. 

  
 
 
 
 
Pincéis de Maquiagem 

 



Para fazer uma maquiagem de festa perfeita, é muito importante 

conhecer os tipos de pincéis, pois podem fazer toda a diferença 

para um belo acabamento. 

Há diversos tipos de pincéis de maquiagem, cada um com uma 

função diferente. Para quem deseja trabalhar com maquiagem 

profissional, é essencial conhecer os principais e essenciais pincéis. 

Pincel para base: tem um formato médio, e permite aplicar e 

espalhar bem a base sobre a pele. 

 

Como utilizar: coloque um pouco de base na mão e vá molhando 

apenas as pontas das cerdas do pincel. Depois basta aplicar em 

todo o rosto e pescoço, como movimentos leves. 

Pincel para corretivo: é fino e achatado, porém tem um tamanho 

menor que o pincel de base. É ideal para esconder olheiras e 

pequenas imperfeições. 



 

Como utilizar: espalhe devagar apenas nas áreas desejadas, dando 

leves batidinhas. 

Pincel para pó: tem formato arredondado, ideal para aplicar o pó 

de forma natural em todo o rosto e pescoço. 

 

Como utilizar: espalhe o pó em todo o rosto e pescoço 

delicadamente, sem esquecer nenhuma área do rosto. Cuidado 

para não aplicar muito, para não ficar exagerado. 

Pincel para blush: é um pouco menor que o pincel para pó, e pode 

ter formato arredondado ou chanfrado. 



 

Como utilizar: primeiramente retire o excesso de blush, e depois 

passe a partir das maçãs do rosto em direção às orelhas. 

Pincel para sombra – espuminha: ideal para depositar a sombra 

na pálpebra, porém não é muito indicado para espalhar ou esfumar. 

 

Como utilizar: basta encostar o pincel na sombra desejada e depois 

aplicar sobre a pálpebra. 

Pincel para sombra – esfumar/côncavo: tem formato oval e 

cerdas fofas, ideal para esfumar sombras e para utilizar no côncavo. 

 

Como utilizar: basta aplicar a sombra e/ou esfumar com 

movimentos leves. 

Pincel para sombra – chanfrado: possui cerdas mais curtas e 

durinhas e serve para fazer efeitos como delinear os olhos e corrigir 

as sobrancelhas. 



 

Como utilizar: para fazer um delineado, basta aplicar rente aos 

cílios superiores com a sombra ou delineador em gel. Para corrigir 

as sobrancelhas, basta aplicar a sombra (do tom ideal) e ir 

aplicando e corrigindo aos poucos. 

Pincel para os lábios – batom: este pincel possui cerdas finas e 

curtas, e serve para fazer o contorno dos lábios. Há também o 

pincel com cerdas curtas e mais grossas que serve para aplicar e 

preencher os lábios com o batom. 

 

Como utilizar: utilize o pincel mais fino para fazer o contorno dos 

lábios, e comece contornando de dentro para fora. Com o pincel 

mais grosso, preencha os lábios com o batom desejado. 

Pincel Vassourinha: tem as cerdas mais longas e abertas, e serve 

para limpar os resíduos de maquiagem que ficam sobre a pele. 

 

Como utilizar: ao finalizar a maquiagem, passe o pincel com 

bastante leveza nas regiões onde algum produto caiu, como glitter e 

sombra por exemplo. 



Cerdas Sintéticas X Cerdas Naturais 

As cerdas naturais geralmente são mais macias e maleáveis e 

absorvem mais produtos líquidos do que as cerdas sintéticas. São 

indicadas para a utilização de produtos em pó. 

Já as cerdas sintéticas são firmes, e geralmente são mais lisas do 

que as cerdas naturais, que podem ser um pouco onduladas. São 

indicadas para produtos líquidos ou em creme. 

Duo Fiber 

 
O pincel duo fiber contém os dois tipos de cerdas: naturais e 

sintéticas. Tem como objetivo deixar um efeito mais leve e natural. 

Podemos observar que este pincel tem duas cores, mas nem todo 

pincel que tem duas cores é duo fiber, por isso é necessário 

analisar antes de comprar. 

Geralmente as cerdas naturais são mais curtas para polir e deixar 

um efeito natural, e as cerdas sintéticas são mais longas. 

O ideal é testar e ver qual o melhor pincel para cada função. 

IMPORTANTE: é essencial sempre limpar os pinceis de 

maquiagem, principalmente para os profissionais, que aplicam a 

maquiagem em várias pessoas. 

 

Como limpar os pincéis de maquiagem? 

É fundamental limpar os pinceis de maquiagem, principalmente por 

uma questão de higiene. É importante lavar semanalmente, ou de 

acordo com o uso do profissional. 



 

  

Para lavar os pinceis e esponjas de maquiagem é muito simples. O 

ideal é utilizar um shampoo neutro, e se desejar um condicionador 

neutro também. 

Veja abaixo o passo a passo da limpeza: 

1 - Primeiramente, separe os pinceis e esponjas que irá lavar. 

2 - Depois, um por um, lave apenas as cerdas com água morna e 

utilize o shampoo neutro. 

3 - Se desejar, aplique depois o condicionador neutro. Com isso os 

pinceis irão ficar ainda mais macios. 

4 - Para secar os pinceis, é possível utilizar um secador de cabelos 

(com jato morno, nunca quente), uma toalha, ou deixar secar 

naturalmente. O ideal antes de secar, é sempre retirar o excesso de 

água com um papel toalha, apertando o pincel delicadamente. 

É importante lembrar-se de guardar os pinceis apenas quando 

estiverem completamente secos! 

 
Itens de maquiagem – pele 

  

 
 

O primer pode ser considerado um produto “pré-maquiagem”. Ele é 

utilizado para minimizar linhas de expressão, poros abertos e rugas. 



Ideal para deixar a pele mais homogênea, o primer deve ser 

utilizado antes da base. 

Além de todas as funções citadas acima, o primer é ótimo para fixar 

ainda mais a maquiagem. O ideal é aplicar um primer de acordo 

com o tipo de pele de cada pessoa, e de preferência com filtro solar 

(mínimo FPS 15). 

Existem diversos tipos de primer, com várias funções diferentes. 

Para peles oleosas, o ideal é escolher um primer que diminua os 

poros e o brilho. Para peles normais e secas, o ideal é escolher um 

primer que hidrate e deixe uma textura aveludada à pele. 

Há também o primer específico para a região dos olhos, que 

aumenta a fixação e intensifica a cor das sombras. Lembrando que 

o primer para a região dos olhos também deve ser aplicado antes 

da maquiagem. 

Além do primer para o rosto e para os olhos, também é possível 

encontrar o primer específico para os lábios. Não interfere na cor do 

batom, e serve para aumentar a fixação. 

Como aplicar? 

Na face: faça a aplicação em partes, para melhores resultados. 

Aplique em todo o rosto e espalhe com movimentos firmes, mas 

sem esfregar o produto sobre a pele. 

Nos olhos: aplique em toda a pálpebra móvel com um pincel de 

base ou corretivo. Espalhe com movimentos firmes, mas sem 

esfregar o produto sobre a pele. 

Nos lábios: aplique com um pincel específico sobre os lábios antes 

de passar o batom ou gloss. 

BB Cream 



 
O BB Cream é um produto que pode ser utilizado como primer, 

base, corretivo, hidratante, uniformizante para pele, etc. O BB 

cream pode ser aplicado antes da base, e tem o objetivo de deixar a 

pele ainda mais bonita para a maquiagem. 

Além do BB Cream, hoje já encontramos também o CC Cream e o 

DD Cream. 

Além de todos os benefícios do BB cream, o CC cream ainda traz 

em sua fórmula fatores que prometem melhorar as imperfeições e 

manchinhas da pele. Além disso, também traz fatores antirrugas. 

O DD Cream possui alguns dos princípios ativos do BB Cream e do 

CC Cream, mas também pode ser utilizado no corpo. 

Base 

Como o próprio nome diz, a BASE é o primeiro passo para a 

preparação da pele. Porém hoje em dia existem diversos produtos 

que podem ser aplicados antes mesmo da base, para deixar um 

resultado ainda melhor, como exemplo o primer e o BB Cream. 

A base tem a função de uniformizar a pele, disfarçar poros abertos 

e corrigir imperfeições. Porém, para um bom resultado, é essencial 

escolher um tom correto de base, e saber aplicar corretamente. 

O tom da base deve ser da mesma tonalidade da pele. A base deve 

ser aplicada em todo o rosto e pescoço, e o ideal é optar por bases 

que contenham filtro solar (FPS 15 no mínimo) em sua composição. 

Para peles oleosas, o indicado é usar uma base que seja “oilfree”, 

ou seja “livre de óleo”. 

Para peles secas ou mistas, a base pode ser líquida ou cremosa. 



Como aplicar a base 

 
 

A base pode ser aplicada com um pincel próprio, ou então com uma 

esponja, dependendo do tipo de base. Deve ser aplicada em todo o 

rosto e pescoço, e se necessário puxar até o começo do colo (isso 

irá depender da roupa que a cliente irá vestir). 

Uma boa dica, após aplicar a base, é passar o pincel duo fiber para 

deixar um acabamento mais bonito e natural na pele. 

 

Tipos de Base 

Base líquida: esta é a base mais conhecida e encontrada. É fácil de 

aplicar, e possui um efeito mais leve e natural na pele. Pode ser 

usada em dias mais quentes, é ideal para o dia-a-dia e é indicada 

para peles sem muitas imperfeições. 

 

Base cremosa: base com ótima cobertura, ideal para disfarçar 

imperfeições. Ela é mais oleosa, por isso é indicado usar em dias 

mais frios ou então para eventos noturnos. 



 

Base em pó: como o pó ajuda na absorção da oleosidade, esta 

base é uma boa opção para peles oleosas. Opte pelas minerais, 

que não possuem óleo e ajudam ainda a tratar a pele. 

 

Base em mousse: deixa um efeito natural na pele. Como a maioria 

das fórmulas não possui óleo, pode ser usada em peles oleosas. 

Além disso, também pode ser aplicada em peles maduras, pois não 

acumula nas linhas de expressão. 

 

Base compacta: tem textura cremosa e seu acabamento é mais 

opaco. Não deve ser utilizada em peles secas, pois pode deixar um 

aspecto artificial. 



 

Pancake: esta base cremosa é conhecida por sua alta cobertura. 

Por este motivo, foi muito utilizada nos cinemas de antigamente. 

Hoje em dia não é tão utilizada, apenas para maquiagens de teatro. 

É necessário cuidar ao aplicar opancake, pois pode ficar exagerado 

e artificial. 

 

Duocake: tem boa cobertura e é um pouco mais cremoso que o 

pancake. Não é indicado para peles oleosas. 

 

Corretivo 

O corretivo é um item fundamental na maquiagem. Com ele é 

possível disfarçar pequenas imperfeições no rosto. O corretivo é 

ótimo para esconder as temidas olheiras. 



Existem diversos tipos de corretivo, porém o ideal é escolher um 

específico para cada tipo de pele e o que se adaptar melhor. O tom 

do corretivo deve ser o mesmo que a tonalidade da pele, e assim 

como a base. 

Como aplicar o corretivo? 

Com um pincel específico, aplique o corretivo delicadamente dando 

leves batidinhas sobre a pele, apenas nas áreas com imperfeições. 

 

Tipos de Corretivo 

Corretivo líquido: é mais indicado para a região dos olhos, para 

rugas mais leves, poucos cravos e olheiras mais suaves. 

 

Corretivo em bastão: é ideal para disfarçar olheiras, porém deve ser 

aplicado dando leves batidinhas, para não ficar exagerado. 



 

Corretivo em caneta/lápis: indicado para disfarçar espinhas e 

pequenas manchas. É necessário cuidar ao aplicar para não 

destacar as imperfeições. 

 

Corretivo cremoso: o corretivo cremoso também pode ser 

encontrado como corretivo em bastão. Tem boa cobertura, e é ideal 

para esconder manchas e olheiras mais escuras. É indicado para 

pelas secas e mistas. 

 

Corretivo mineral: é ideal para obter um efeito mais leve e natural. 

Este corretivo é feito com minerais extraídos da natureza. É 

indicado para peles mistas, oleosas e sensíveis. 



 

Corretivo Colorido 

Vermelho – diminui manchas esverdeadas e disfarça manchas 

brancas. 

Verde – disfarça manchas avermelhadas. Exemplo: espinhas. 

Laranja – disfarça manchas brancas e olheiras azuladas. 

Azul – neutraliza manchas de tom alaranjado. 

Amarelo – ideal para disfarçar olheiras escuras, manchas mais 

escuras do sol e pequenos hematomas. 

Roxo – neutraliza manchas esverdeadas e hematomas. 

Lilás – disfarça manchas de tom marrom e imperfeições alaranjadas 

ou amareladas. 

Rosa – disfarça manchas de tom marrom, manchas amareladas e 

espinhas. 

 

Pó Facial 

Assim como a base, o pó facial é um item de maquiagem 

indispensável para a preparação da pele. Utilizado para finalizar a 



maquiagem, o pó facial tem como objetivo retirar o brilho excessivo 

da pele e proporcionar um acabamento aveludado. 

Como aplicar o pó? 

 
O pó facial deve ser aplicado em todo o rosto e pescoço, com a 

ajuda de um pincel ou esponja. 

Tipos de Pó 

Compacto: possui uma textura mais pesada, por isso é necessário 

aplicar delicadamente sobre a pele. Por não fazer sujeira, este é o 

pó ideal para ser levado na bolsa. Se a pele for oleosa, o ideal é 

escolher as fórmulas oil-free. 

 

Solto: tem textura leve, remove o excesso de brilho da pele e 

prolonga o efeito da base e do corretivo. 



 

Translúcido: tem cobertura leve e praticamente sem cor. Deixa um 

aspecto natural na pele, fixa bem a base e o corretivo, sem alterar a 

tonalidade dos produtos. Deixa um acabamento aveludado na pele, 

e pode ser compacto ou solto. 

 

Mineral: tem textura leve e deixa um acabamento suave na pele. 

Possui minerais naturais em sua composição e pode ser usado em 

todas as peles. Tem boa fixação, e pode ser compacto ou solto. 

 

Pó Fixador: é um pó translúcido, especial para a fixação da 

maquiagem. Garante uma maquiagem duradoura. 



 

Iluminador: é indicado para iluminar e destacar algumas regiões do 

rosto. Exemplo: acima das maçãs do rosto e perto das têmporas. É 

bastante utilizado em truques de maquiagem, e junto com o pó 

bronzeador. 

 

Pó Bronzeador/Bronzer: pó com tons em marrom, indicado para 

deixar um efeito bronzeado na pele. Opte pelos que contenham 

menos brilho, e não muito escuros. 

 

O pó bronzeador, ou bronzer, também serve para fazer efeitos e 

truques de maquiagem, como por exemplo afinar o rosto. 

Para um efeito bronzeado, o correto é aplicar nas maçãs do rosto, 

queixo e testa. Aplique aos poucos, delicadamente, para não ficar 

mais escuro do que o desejado. 

 



Blush 

A principal função do blush é deixar um aspecto saudável ao rosto. 

É necessário que o blush escolhido seja do tom certo da pele, e 

deve também ser aplicado delicadamente para não parecer 

exagerado. 

Com o blush também é possível criar efeitos na maquiagem, como 

afinar, arredondar ou alongar o rosto. 

Como aplicar o blush? 

 
Veja abaixo algumas dicas de como aplicar o blush de acordo com 

o formato do rosto: 

Rosto redondo: aplique o blush no alto das maçãs do rosto. Para 

afinar, aplique um blush mais escuro nas laterais do rosto. 

Rosto quadrado: assim como no rosto redondo, aplique nas laterais 

do rosto para afinar. 

Rosto oval: com movimentos circulares, aplique o blush nas maçãs 

do rosto. 

Rosto triangular (coração): aplique o blush nas laterais, e na parte 

mais baixa das maçãs do rosto. 

Tipos de Blush 

Blush em pó/compacto – é o mais utilizado e mais fácil de ser 

encontrado. Deve ser aplicado com um pincel próprio de blush e 

tem ótima fixação. 

É indicado para todos os tipos de pele, especialmente peles 

oleosas. 



 

Líquido/Mousse/Cremoso – este tipo de blush tem uma textura mais 

pesada, por isso não é tão indicado usar em dias quentes, pois 

pode acabar derretendo ou deixando excesso de brilho na pele. 

Deixa um efeito natural na pele, porém deve ser aplicado aos 

poucos, de preferência com uma esponja. 

É indicado para peles secas. 

 

Mineral – assim como o blush em pó, este também tem textura leve 

e deixa um aspecto natural sobre a pele. Como contém ingredientes 

naturais, causa menos alergias e não entope os poros. Tem boa 

fixação, e deve ser aplicado com um pincel próprio para blush. 

É indicado para todos os tipos de pele, especialmente peles 

sensíveis.  

 



Bastão – como possui uma textura mais rígida, tem ótima fixação. 

Pode ser aplicado com a ajuda de uma esponja. Após aplicar o 

ideal é espalhar com a pontinha dos dedos, para criar um efeito 

mais natural. 

É indicado para peles mistas e secas. 

 

Tom de blush ideal 

Pele branca (rosada) – para este tom de pele, o ideal é escolher um 

blush de tom pêssego ou de tons alaranjados. 

Pele branca (amarelada) – os tons rosados combinam com a pele 

branca amarelada. Não escolha os tons de pêssego ou tons 

alaranjados, pois não irão destacar neste tom de pele. 

Pele morena – como a pele morena possui tonalidade entre a pele 

branca e a pele negra, é mais fácil escolher os tons de blush para 

este tom de pele. Este tom de pele combina tanto com tons 

rosados, quanto com tons de coral e bronze. 

Pele negra – o ideal é escolher tons mais escuros, como marrom 

escuro e terracota. Evite os tons rosados. 

  
Itens de maquiagem – olhos 

 

Sombra 

A sombra é um produto para aplicar na pálpebra, e com ela é 

possível fazer vários tipos de maquiagem e criar diversos efeitos. 

Porém para isso, devemos conhecer os tipos de sombra e saber 

como aplica-las. 

Veja abaixo os principais tipos de sombra: 



Sombra em pó – sombra fácil de encontrar e tem ótima fixação, 

porém deve ser aplicada com um pincel. É necessário aplicar aos 

poucos, para não cair resíduos no rosto. 

 

Sombra compacta – este tipo de sombra possui partículas ultrafinas 

e acabamento aveludado. É fácil de aplicar e de encontrar. Pode 

ser aplicada com um pincel ou com a ponta dos dedos. 

 

Sombra líquida, em mousse ou cremosa – este tipo de sombra 

possui leve brilho. É necessário ter cuidados ao aplicar, para não 

ficar acumulada na pálpebra. O ideal é aplicar aos poucos com a 

ponta dos dedos. 

 

Sombra em lápis – ideal para delinear e marcar o contorno dos 

olhos. Com esta sombra podemos fazer efeitos também, como um 

delineado colorido por exemplo. Assim como a sombra líquida, é 

necessário ter cuidado ao aplicar para não acumular na pálpebra. 

 

Lápis de Olho 

O lápis de olho faz toda a diferença na maquiagem. Ele consegue 

realçar e destacar a beleza dos olhos. 



Lápis Preto – o lápis preto tem como principal função contornar e 

realçar o olhar. É possível usá-lo como delineador, como sombra, 

ou apenas na linha d’água. 

 

Para utilizar o lápis preto como sombra, aplique-o rente aos cílios 

superiores e esfume com a ajuda de um pincel esponjinha. 

Para utilizar o lápis preto como delineador, basta aplica-lo rente aos 

cílios superiores, fazendo uma linha, do canto interno ao canto 

externo da pálpebra. 

Você ainda pode utilizar o lápis preto para aumentar ou diminuir o 

olhar. Veja como: 

-Utilize o lápis preto na linha d’água para dar a impressão de olhos 

menores; 

-Utilize o lápis preto na parte externa, rente aos cílios inferiores, 

para dar a impressão de olhos maiores; 

Lápis Branco – o lápis branco também possui diversas funções, e é 

muito utilizado em várias maquiagens. Pode ser usado como lápis, 

sombra e iluminador. 

 

Utilize o lápis branco na linha d’água, para dar a impressão de olhos 

maiores. 



Há duas maneiras de iluminar o olhar e a maquiagem com o lápis 

branco: aplicar o lápis no canto interno do olho; aplicar abaixo das 

sobrancelhas com a ponta dos dedos ou com um pincel fino. 

Delineador 

O delineador é um item que faz toda a diferença em qualquer 

maquiagem. Pode ser o terror de muitas mulheres, devido à sua 

dificuldade de aplicar. Porém com alguns truques é possível fazer 

um lindo delineado sem borrar e estragar o resto da maquiagem já 

feita. 

Veja abaixo os principais tipos de delineador: 

Delineador líquido – é o tradicional, mais conhecido e fácil de 

encontrar. Deixa um efeito bonito e natural na maquiagem, porém é 

mais difícil de aplicar. É ideal para fazer traços mais finos. 

 

Delineador em gel – este tipo de delineador seca rápido, tem boa 

fixação e é mais fácil de aplicar. Porém é necessário utilizar um 

pincel específico para aplica-lo. 

 

Delineador em caneta – tem boa fixação, é mais prático e fácil de 

aplicar. 

 



Delineador em forma de lápis – este tipo de delineador é mais fácil 

de aplicar, porém não deixa o mesmo efeito que os outros tipos de 

delineadores. 

 

Delineador em pó – este tipo de delineador também é mais fácil de 

aplicar, porém é mais fácil de sujar e cair resíduos no rosto. É 

necessário aplicar delicadamente, com cuidado para não estragar o 

resto da maquiagem. O delineador em pó deixa um efeito mais 

natural e leve de delineado. 

 

Máscara para cílios 

A máscara para cílios é um item que não pode faltar em nenhuma 

maquiagem. Este produto serve para dar volume aos cílios e realçar 

o olhar. 

A máscara de cílios pode – e deve – ser utilizada em qualquer 

maquiagem, tanto para o dia, quanto para a noite. 

Existem diversos tipos de máscara para cílios, e cada uma tem uma 

função específica: dar volume; alongar; definir, etc. 

Vamos conhecer agora alguns dos principais tipos de máscara para 

cílios. 

Tipos de Máscara para Cílios 

Máscara para Cílios Preta – é a tradicional e tem como objetivo 

escurecer os cílios e destacar o olhar. 

 



Máscara para Cílios Marrom – também destaca o olhar, assim como 

a máscara para cílios preta, porém deixa um aspecto mais natural. 

Ideal para eventos diurnos. 

 

Máscara para Cílios Colorida – além da cor preta e marrom, 

encontramos ainda a opção de tons coloridos, como: azul, roxo, 

rosa, verde, etc. Ideal para fazer uma maquiagem diferente para 

alguma festa específica ou algum evento, e criar efeitos na 

maquiagem. 

 

Máscara para Cílios Transparente – esta máscara para cílios serve 

apenas para modelar, porém não escurece os fios. 

 

Máscara para Cílios Tubular (tube marcara) – esta é uma máscara 

para cílios com tecnologia. Suas cerdas possuem fibras, e ele cria 



uma espécie de tubo em volta de cada cílio, fazendo com que os 

cílios alonguem, criem volume e ótima fixação. 

 

Máscara para Cílios com Primer – tem a mesma função que o 

primer na maquiagem, porém este é específico para os cílios. Tem 

boa fixação, e deve ser utilizado antes de receber outra máscara 

para cílios. 

 

Máscara para Cílios à prova d’água – ideal para ser usado em 

ocasiões onde a maquiagem deva durar por horas. O lado positivo é 

que tem ótima fixação e fica firme por horas. O lado negativo é que 

os cílios ficam muito duros e podem acabar quebrando facilmente. 

Por isso na hora de remover, é necessário utilizar um produto 

específico. 



 

Tipos de Aplicador 

Para saber qual efeito você deseja, é necessário conhecer os tipos 

de aplicador de máscara para cílios. Veja abaixo os principais: 

Cerdas curtas e grossas – ideal para dar volume aos cílios. 

 

Cerdas arqueadas – tem a função de curvas os cílios para cima. 

 

Cerdas finas e duras – ideal para alongar os cílios, sem criar 

“gomos” do produto. 

 

Cerdas separadas – tem a função de pentear e deixar os cílios mais 

soltos. 

 



Cerdas alternadas – deixam os cílios bem definidos. 

 

Aplicador em forma de “ouriço” – diferente dos tradicionais, este tipo 

de aplicador é ideal para ser aplicado de qualquer ângulo. É 

possível aplicar máscara em todos os cílios com este aplicador, 

principalmente no canto interno do olho. 

 

Escovinha – indicado para dar volume aos cílios. 

 

Pente – serve para pentear os cílios durante a aplicação da 

máscara, para que fiquem definidos. 

 

Mix Escovinha + Pente – ótima combinação para dar volume e 

definir os cílios. 

 

Cílios Postiços 

 



Os cílios postiços servem para dar volume, realçar o olhar e 

aumentar o comprimento dos cílios. Além disso, tem o poder de 

alterar a expressão do olhar. Porém, devem ser aplicados de forma 

correta e no tamanho ideal para cada olho. 

Os cílios postiços geralmente são utilizados em maquiagens mais 

elaboradas, e são encontrados em diversas formas, tamanhos e 

cores. Podem ser feitos de cerdas naturais ou artificiais. Vamos 

conhecer abaixo os tipos de cílios postiços. 

 

  

Cílios inteiros – é o mais fácil de encontrar, e é inteiro como o nome 

diz. São vendidos em pares, e podem ser volumosos, mais finos, 

naturais, etc. 

Cílios em tufos – também é fácil de encontrar, e diferente dos cílios 

inteiros, estes são vendidos em pequenos pedaços. É mais difícil de 

aplicar, já que deve ser colocado pedaço por pedaço, porém deixam 

um efeito mais natural.  

Cílios para a parte inferior – estes cílios postiços são específicos 

para a parte inferior. 

Cílios cantoneira – servem para aplicar apenas no canto externo do 

olho, e deixam um efeito natural e bonito, além de valorizar o olhar. 

São vendidos prontos já, porém se não encontrar, basta comprar os 

cílios inteiros, cortar na metade, e usar apenas no canto externo do 

olho. 



 

Além dos cílios postiços na cor preta, existem ainda os coloridos e 

artísticos, que também são fáceis de encontrar. 

Como colocar cílios postiços? 

1 – Primeiramente, retire os cílios postiços da embalagem, de 

preferência com uma pinça. 

2 – Verifique o comprimento dos cílios de acordo com o tamanho do 

olho da cliente. Se necessário, corte os cílios para ficar no tamanho 

ideal. 

3 – Passe a cola (específica para aplicar cílios postiços) nos cílios 

postiços. Vá aplicando aos poucos, para não sobrar cola. 

4 – Com a ajuda da pinça ou com a ponta dos dedos, comece 

colocando os cílios postiços desde o canto interno até o canto 

externo da pálpebra, rente aos cílios superiores naturais. 

5 – Depois dos cílios postiços estarem posicionados corretamente, 

pressione levemente para fixa-los. 

6 – Para fazer um acabamento bonito, faça um traço com o 

delineador preto rente aos cílios superiores. Assim o efeito ficará 

mais natural, e o delineado irá esconder qualquer resíduo de cola 

que estiver aparecendo. 



 

  
Itens de maquiagem – boca 

O batom é um dos principais itens de maquiagem, e é fundamental 

para qualquer maquiagem, independente do horário, local e tipo de 

evento. Há diferentes tipos, texturas e cores de batom. 

Batom cremoso – é o batom tradicional, e o preferido de muitas 

mulheres. É fácil de aplicar, tem boa fixação e grande intensidade 

de cor. Apenas é preciso ter alguns cuidados ao aplicar, caso os 

lábios estejam muito ressecados. 

 

Batom líquido – fácil de aplicar, dá um efeito brilhoso nos lábios. 

 

Gloss labial – é bem parecido com o batom líquido, porém tem 

textura mais leve e cor mais transparente. Possui muito brilho, 



porém fixação baixa. Deve ser retocado algumas vezes ao dia, e 

tem boa hidratação para os lábios. 

 

Batom cintilante – possui brilho leve, geralmente perolizado. Tem 

baixa intensidade de cor, porém pode ser aplicado por cima de 

outro batom.  

 

Batom matte – possui grande intensidade de cor, mas não oferece 

brilho. Tem aspecto seco, por isso que é essencial estar com os 

lábios hidratados antes de aplicar o batom matte, para não criar um 

aspecto de pequenas rachaduras. 

 



Batom acetinado – não possui brilho, mas oferece bastante cor aos 

lábios. Deixa a cor pura. 

 

Cor de batom para cada tipo de pele 

Veja abaixo algumas sugestões de cores que combinam para cada 

tom de pele: 

Branca – tons de rosa, laranja e vermelho. 

Morena – tons de vermelho, pink e nude. 

Negra – tons de dourado, marrom e bronze. 

Oriental – tons de rosa, nude e vermelho escuro. 
  
Itens de maquiagem – acessórios 
 

Além dos diversos produtos de maquiagem, existem ainda alguns 

acessórios importantes que podem ser utilizados. 

Esponjas: as esponjas não podem faltar no kit de maquiagem. Elas 

servem para retirar resíduos de maquiagem do rosto, dar 

acabamento, e para aplicar a base, o pó, o blush e até o corretivo. 

As esponjas são facilmente encontradas, e o ideal é ter várias com 

diversos formatos. 

As esponjas feitas de espumas são mais baratas, porém podem 

desgastar com mais rapidez e facilidade. 

 

As esponjas feitas de látex são mais densas e macias, porém 

podem custar um pouco mais caro. 



É importante lavar as esponjas, assim como os pinceis, porém, para 

quem trabalha com maquiagem, é importante estar sempre 

trocando as esponjas. 

Apontador de lápis: nada pior do que estar fazendo uma 

maquiagem e o lápis de olho/boca quebrar, não é mesmo? Por isso 

que é fundamental ter um apontador de lápis específico para 

maquiagem no kit. O ideal é ter um apontador duplo, com uma 

cavidade menor (para o lápis de olho) e uma maior (para o lápis de 

boca ou outro lápis). 

 

Faixa de cabelo: para quem trabalha com maquiagem, um bom 

acessório para ter junto ao kit é a faixa de cabelo. Com ela é 

possível prender o cabelo, impedindo que os fios caiam sobre a 

pele, estragando a maquiagem. 

 

Disco de algodão e cotonete: algodão não pode faltar na hora de 

fazer a maquiagem, assim como uma caixinha de cotonetes. O 

algodão pode ser utilizado para aplicar o demaquilante e outros 

produtos, e também para remover resíduos de maquiagem na pele. 

O cotonete também pode ser usado para limpar resíduos de 

maquiagem. 



      

Lenços de papel: assim como o algodão e o cotonete, os lenços 

também podem ajudar na hora de limpar resíduos de algum produto 

de maquiagem. 

 

Curvex: este é um acessório opcional, que muitos maquiadores 

amam, e outros optam por não utilizar. O curvex é indicado para 

curvar os cílios, mas deve ser aplicado com muito cuidado, para 

não quebrá-los. 

 

Pente e Escova para Sobrancelha: este é um ótimo e essencial 

acessório, que serve para modelar e pentear as sobrancelhas. Dica: 

para fixar, aplique uma máscara de cílios transparentes nas 

sobrancelhas e depois penteie. 



 

  
Preparação da Pele 

 

Uma dúvida que muitas pessoas possuem é: saber se a pele deve 

ser preparada antes ou depois de fazer a maquiagem nos olhos? 

Isto irá variar de maquiador para maquiador. Muitos preferem 

começar a maquiagem pelos olhos, para não estragar a pele pronta 

após cair produtos, e apenas no final preparar a pele. 

Indicamos primeiramente preparar a pele, e apenas depois fazer a 

maquiagem nos olhos. Primeiramente porque, se algum resíduo de 

maquiagem cair, será muito mais fácil remover com a pele já 

preparada. Se cair algum resíduo de sombra sobre a pele já 

preparada, basta utilizar o pincel vassourinha para “limpar”. 

Segundo, pela fixação. A maquiagem dos olhos durará muito mais 

se já estiver com base e pó aplicados antes.  

 

 



Passo a Passo: 

Há várias maneiras de preparar a pele. A ordem entre a base e o 

corretivo também varia de maquiador para maquiador. Mas antes 

de iniciar o processo de preparação de pele, é necessário limpar a 

pele, como já ensinamos na lição “Como Limpar a Pele”. 

Após isso, veja o passo a passo para preparar a pele: 

Opcional -> Se desejar, comece aplicando um primer com filtro 

solar, para a maquiagem fixar por mais tempo (a aplicação do 

primer é opcional). 

1. Com o pincel específico, aplique a base em todo o rosto, 
espalhando bem, sem deixar nenhuma área sem base. 
 

2. Depois, aplique o corretivo nas áreas com imperfeições da cliente, 
dando leves batidinhas com o pincel. 
 

3. Com o pincel específico, aplique o pó facial em todo o rosto. Não se 
esqueça de retirar o excesso antes, para deixar um aspecto mais 
natural na pele. 
 

4. Aplique o blush nas maçãs do rosto. Passe o blush aos poucos, 
para não ficar exagerado. 

E pronto, a pele estará preparada para receber a maquiagem nos 

olhos. 

 



Tipos de Pele 

É muito importante saber identificar o tipo de pele de sua cliente 

antes de iniciar a maquiagem. Com isso, você poderá escolher os 

produtos adequados e de acordo com cada tipo de pele. 

 

Pele Normal: este tipo de pele tem equilíbrio. Apresenta textura 

uniforme e boa elasticidade. Os níveis de óleo, água e sais mineiras 

estão em perfeito equilíbrio, e isto faz com que este tipo de pele 

seja considerado o ideal. Para este tipo de pele, é possível utilizar 

produtos próprios para peles normais. 

Pele Seca: é uma pele mais fina, opaca e sem brilho. Este tipo de 

pele possui pouca elasticidade, por isso a pele seca está propensa 

a ter rugas e linhas de expressão mais rápido do que os outros tipos 

de pele. Para limpar a pele, o ideal é utilizar um sabonete com 

hidratante e tônicos específicos para este tipo de pele. Além disso, 

é fundamental sempre hidratar a pele seca. 

Pele Oleosa: é uma pele mais grossa, com muito brilho, 

principalmente na área T do rosto (testa, nariz e queixo). Apesar de 

ser uma pele mais resistente, está propensa a acne. Para este tipo 

de pele, o ideal é optar por produtos oilfree (livres de óleo). Para 

limpar este tipo de pele, o ideal é optar por um esfoliante, um tônico 

para pele oleosa e um hidratante em gel. 

Pele Mista: este tipo de pele é a mistura da pele seca com a pele 

oleosa. Isto quer dizer que, em alguns pontos do rosto a pele pode 

ser mais brilhante, e em outros mais opaca. O ideal é utilizar um 

bom hidratante na parte seca, e um tônico específico na parte 

oleosa da pele. 



Espessura e Sensibilidade 

Espessura 

Pele Fina: a pele mais fina costuma ficar vermelha com mais 

facilidade e rapidez. Além disso, se machuca facilmente e pode ser 

uma cicatrização mais demorada. 

Pele Grossa: é uma pele mais resistente a irritações e mais 

espessa. Neste tipo te pele, as rugas e linhas de expressão 

demoram mais para aparecer. 

Sensibilidade 

Pele Sensível: a pele sensível é fina e geralmente seca. Além disso, 

fica vermelha com facilidade, por isso que é muito importante cuidar 

com alguns cosméticos mais fortes ou com ácidos, que podem 

afetar este tipo de pele. 

Pele Não Sensível: a pele não sensível é mais resistente a 

irritações. 

Debutantes 

 

Toda debutante deseja sentir-se linda no grande dia. Esta é uma 

comemoração que exige uma bela maquiagem, por isso é muito 

importante que a maquiagem seja bem feita e duradoura. 

A maquiagem deverá combinar com o estilo do vestido, da festa e 

da debutante. Tudo deve estar de acordo e o resultado deve ser 

perfeito. 



É importante lembrar que no dia da festa, a maquiagem da 

debutante aparecerá no meio de luzes, filmagens e fotografias. Por 

isso é essencial que a pele esteja preparada corretamente, com o 

tom de base de acordo com o tom da pele da debutante, e sem 

nenhuma imperfeição. 

Além disso, é importante não esquecer que a debutante ainda é 

uma adolescente, ou seja, a maquiagem deve ser natural, sem 

exageros e excessos. 

Veja abaixo algumas dicas importantes para a maquiagem de uma 

debutante: 

-Utilize produtos à prova d’água. É normal que a aniversariante 

chore no grande dia. 

-O ideal é optar por produtos que auxiliem na fixação da 

maquiagem, pois o objetivo é que dure o máximo de tempo possível 

durante a festa. 

-Se a debutante desejar utilizar uma cor de batom mais forte, o ideal 

é optar por tons mais claros na maquiagem dos olhos. Já se a 

debutante preferir olhos mais marcados, basta escolher um tom 

mais clarinho para os lábios. 

-Nem sempre a maquiagem que está na moda será a maquiagem 

perfeita para toda debutante. É sempre importante lembrar que tudo 

irá depender do estilo, do tipo e formato de rosto da debutante. 

As cores e os produtos utilizados na maquiagem irão depender do 

tema da festa e do estilo da debutante. Se o tema da festa é mais 

clássico, provavelmente o vestido também será, e a maquiagem 

deve acompanhar este estilo. Se o tema da festa é mais moderno, a 

maquiagem também deverá ser. 

OLHOS: Em vez de utilizar sombras cremosas, opte pelas opções 

em pó, que não irão escorrer ao longo da festa. 

PELE: Antes de iniciar a maquiagem, aplique um primer em todo o 

rosto. Isto irá fazer com que os cosméticos ganhem mais fixação. 

Se possível, na hora de preparar a pele, utilize um blush líquido, 

que tem ótima duração. 



BATOM: a cor do batom dependerá da maquiagem dos olhos e do 

gosto da aniversariante. Para não errar: tons de rosa e tons de 

nude. 

Veja abaixo algumas fotos de inspiração para criar uma maquiagem 

para debutante, de acordo com alguns estilos: 

MAQUIAGEM CLÁSSICA 

Opte por utilizar tons mais claros nos olhos, preparar a pele 

perfeitamente, e utilizar um batom de cor rosa, nude ou vermelho. 

Lembrando que tudo irá depender do gosto e estilo da 

aniversariante. 

 
MAQUIAGEM MODERNA 

Aposte em cores vibrantes, batons escuros, OU olhos com tons de 

preto! Se a aniversariante gostar, que tal colocar cílios postiços? 

Brilho e o efeito de contorno no rosto com iluminador e bronzer 

também podem fazer parte da maquiagem moderna! 



 
MAQUIAGEM BÁSICA 

Aqui o objetivo é apenas realçar a beleza da aniversariante. É uma 

maquiagem mais simples, para parecer que a debutante não está 

com tanta maquiagem. O ideal é preparar bem a pele, utilizar tons 

neutros e cores mais claras. 

 
Veja abaixo o passo a passo de uma opção de maquiagem para 

debutantes: 

Antes de iniciar a maquiagem nos olhos, faça a preparação da pele, 

como ensinamos na lição “Preparação da Pele”. 



 

1 - Aplique uma sombra rosa em toda a pálpebra móvel. 

 

2 - No canto externo, aplique uma sombra marrom. 

 

3 - Da metade até o final do olho, faça um traço com o delineador 

preto. 



 

4 - Com um pincel, aplique uma sombra dourada ou bronze rente 

aos cílios inferiores. 

 

5 - Aplique um lápis preto na linha d’água, e passe um pouquinho 

de sombra preta rente aos cílios inferiores também, mesclando com 

a sombra que foi aplicada anteriormente. 

 

6 - Aplique uma sombra branca ou outra iluminadora no cantinho 

interno do olho, para realçar o olhar. 



 

7 - Passe a mesma sombra branca ou outra iluminadora abaixo das 

sobrancelhas, para destacar a maquiagem. 

 

8 - Por fim, aplique várias camadas de máscara para cílios, e se a 

debutante desejar, coloque cílios postiços! 

 

-> É muito importante lembrar de arrumar/maquiar as sobrancelhas 

também! 

-> Para esta maquiagem, é possível optar por um batom de cor 

nude, rosa claro, rosa médio e coral. 

  

 



Formandas 

 

Além de escolher o vestido perfeito e um belo penteado, as 

formandas também se preocupam muito com a maquiagem. Assim 

como uma debutante ou uma noiva, a maquiagem de uma 

formanda deve ser perfeita, sofisticada e duradoura. Além disso, 

deve estar de acordo com o vestido, com o penteado, com o estilo 

da festa e o gosto pessoal da formanda. 

Além das formandas, é fundamental saber fazer uma bela 

maquiagem para as convidadas de uma formatura. As convidadas 

também gostam de apostar em uma bela maquiagem para arrasar 

nas festas de formaturas. Mas é importante lembrar que a 

maquiagem da convidada nunca deve chamar mais atenção do que 

a da formanda, certo? 

 



Veja abaixo algumas dicas importantes na hora de fazer uma 

maquiagem para uma formanda ou para as mulheres usarem em 

formaturas: 

-A pele deve ser preparada perfeitamente. Porém, antes de tudo, é 

importante lembrar e investir num aspecto natural. O ideal é não 

carregar em produtos, pois geralmente as festas de formatura têm 

muita iluminação, fazendo com que a pele sue mais e elimine a 

maquiagem. Além disso, o excesso de maquiagem ficará feio nas 

fotos e filmagens! Para disfarçar imperfeições, use um corretivo e 

uma fina camada de base. Para remover a aparência de brilho, 

aplique um pouco de pó facial com um pincel específico. 

-Tanto as formandas, quanto suas convidadas podem ser apostar 

numa bela maquiagem nos olhos. Se desejar destacar os olhos de 

sua cliente, utilize o delineador preto e faça um traço bem rente aos 

cílios superiores. Além disso, é possível optar por sombras 

metálicas ou glitter. Os cílios postiços não podem faltar para as 

formandas que desejarem cílios mais volumosos. 

-Como falamos, é normal que a maquiagem da formanda "derreta" 

com o excesso de iluminação. Além disso, a formanda irá dançar e 

se emocionar. Por isso é fundamental que a maquiagem seja 

duradoura, para não sumir já no início da festa. O ideal é aplicar um 

primer em todo o rosto antes de iniciar a preparação da pele. Outra 

boa dica é passar um spray fixador após finalizar a maquiagem. 

-Opte por batons de longa duração. Uma boa opção é escolher os 

batons com acabamento mate, que possuem uma ótima fixação. 

Uma dica para aumentar o tempo de fixação do batom é, na hora de 

preparar a pele, aplicar o corretivo e a base também nos lábios. 

Evite usar o gloss, que não é muito duradouro! 

-Utilize produtos à prova d’água, para a maquiagem não borrar 

durante as emoções da festa. 

-A formanda irá escolher as cores que desejar na maquiagem, 

porém o profissional pode dar dicas e sugestões de acordo com seu 

conhecimento e experiência. Um vestido moderno pode ser 

combinado com uma maquiagem moderna. Já um vestido mais 

clássico, ficará lindo com uma maquiagem clássica. Mas claro que 

as misturas são válidas, e um vestido moderno pode combinar 

muito bem com uma maquiagem clássica. O ideal é opinar, mas 

lembre-se de que tudo irá depender do gosto e estilo da cliente! 



Veja abaixo algumas opções de maquiagens para 

formandas/convidadas de formaturas: 

 

 

 



 

Veja abaixo o passo a passo de uma opção de maquiagem para 

formandas: 

Antes de iniciar a maquiagem nos olhos, faça a preparação da pele, 

como ensinamos na lição “Preparação da Pele”. 

 

1 – Passe um lápis marrom em toda a pálpebra móvel, exceto no 

centro da pálpebra. 

 

2 – Com um pincel específico, esfume bem o lápis. 



 

3 – No centro da pálpebra móvel, onde o lápis marrom não foi 

aplicado, passe uma sombra dourada. Após isso, mescle o dourado 

com o marrom. 

 

4 – Com o delineador preto, faça um traço fino rente aos cílios 

superiores, e vá engrossando ao chegar no canto externo. 

 

5 – Por fim, basta finalizar a maquiagem com máscara para cílios e 

se desejar, aplique cílios postiços! 



 

-> É muito importante lembrar de arrumar/maquiar as sobrancelhas 

também! 

-> Para esta maquiagem, é possível optar por um batom de cor 

nude, vermelho ou marrom. 

  

Maquiagem para noivas – dia 
 

É praticamente impossível imaginar uma noiva sem uma bela 

maquiagem. Seja de dia, de noite, no campo ou na praia, a 

maquiagem da noiva deve ser apenas impecável. 

 

Assim como já falamos nas lições anteriores, a maquiagem da 

noiva também deve ser perfeita e duradoura. 

A maquiagem para casamentos realizados durante o dia deve ser 

delicada e natural. 

O grande dia pode deixar muitas noivas indecisas em relação à 

maquiagem. Qual cor usar nos olhos? Que tipo e cor de batom 

escolher? Optar por uma maquiagem mais neutra ou mais colorida? 

Há diversas opções de maquiagem para as noivas. Tudo irá 

depender do horário, da estação e do estilo e tema de decoração. 



 

Veja abaixo algumas dicas de como preparar uma bela maquiagem 

para noivas, num casamento diurno: 

-Para quem escolhe o casamento diurno, é fundamental lembrar 

que a maquiagem deve ser o mais natural possível. 

-A pele deve estar bem preparada, porém com pouco produto e 

olhos bem iluminados, apenas realçando a beleza natural. 

-Se a noiva desejar uma maquiagem mais marcante é importante 

pelo menos evitar sombras com muito brilho, pois não irão combinar 

com o casamento diurno. 

-Batons clarinhos combinam com a ocasião: rosa e nude são ótimas 

escolhas. 

-Se a noiva desejar um batom vermelho ou alguma cor escura é 

importante não adicionar muitas cores na maquiagem dos olhos, 

para não ficar exagerado. 

-Se o casamento for realizado na praia ou no campo, embaixo do 

sol, é fundamental que os produtos de maquiagem contenham filtro 

solar. Além disso, para não derreter, é importante utilizar um primer 

antes da base, e um fixador de maquiagem. 



 

-Delineadores são bem-vindos. Como as sombras escuras acabam 

deixando a maquiagem um pouco carregada para o evento diurno, 

o delineador é o suficiente para destacar os olhos sem exagerar. 

-Cílios postiços também podem (e devem) complementar a 

maquiagem. Para isso, basta escolher os cílios do tamanho 

adequado para os olhos da noiva. Deixe de lado os cílios coloridos 

e enfeitados, e opte pelos tradicionais, de cor preta. 

-Lembre-se de que uma maquiagem leve não quer dizer 

maquiagem invisível. De nada adianta fazer querer parecer 

totalmente natural, e nas fotos acabar dando a impressão de que a 

noiva estava sem maquiagem. 

Veja abaixo algumas opções de maquiagens para noivas – 

casamento diurno: 

 



 

 



 

Veja abaixo o passo a passo de uma opção de maquiagem para 

noivas (casamento diurno): 

 

Antes de iniciar a maquiagem nos olhos, faça a preparação da pele, 

como ensinamos na lição “Preparação da Pele”. 

 

1 - Comece fazendo um traço rente aos cílios superiores com um 

lápis marrom. 

 

2 - Esfume bem o lápis marrom. 



 

3 - Aplique no canto externo e no côncavo, uma sombra marrom 

clara. 

 

4 - Aplique a mesma sombra rente aos cílios inferiores 

 

5 - Aplique uma sombra marrom escura rente aos cílios inferiores 

também. No cantinho interno do olho, passe uma sombra branca ou 

outra iluminadora. Aplique este sombra branca ou iluminadora 

abaixo das sobrancelhas também. 

 

6 - No centro da pálpebra, passe uma sombra dourada. 



 

7 - Finalize com várias camadas de máscara para cílios, e aplique 

cílios postiços se a noiva desejar! 

 

-> É muito importante lembrar de arrumar/maquiar as sobrancelhas 

também! 

-> Para esta maquiagem, é possível optar por um batom de cor 

nude, vermelho, rosa claro ou rosa médio. 

  

Maquiagem para noivas – noite 

A maquiagem para noivas que optam pela cerimônia e festa à noite 

pode ser mais elaborada, porém não significa que tudo é permitido 

apenas por ser um evento noturno. É fundamental que a 

maquiagem seja muito bem feita, e claro - assim como em todos os 

eventos - duradoura. 

A maquiagem para a comemoração noturna também deve ser 

natural, afinal, é uma maquiagem de noiva. Porém, isso não impede 

nada que a maquiagem tenha cores ou seja mais carregada, já que 

tudo irá depender do gosto e estilo da noiva. O ideal é equilibrar! Se 

a noiva gostar de maquiagens mais pesadas, crie uma maquiagem 

marcante, mas sem exageros e excesso de produtos. Se a noiva 

não costuma usar maquiagem, o ideal é optar por uma maquiagem 

mais leve. 



Tanto no casamento diurno, quanto no casamento noturno, não é 

necessário usar sombra branca na maquiagem dos olhos. Claro que 

poderá ser usado, mas com moderação. Como o vestido, os 

sapatos e os acessórios geralmente são na cor branca, o efeito não 

será muito legal se utilizar apenas sombra branca nos olhos. 

Veja abaixo outras dicas: 

-Independente do horário, é muito importante utilizar produtos que 

aumentam a fixação da maquiagem. O rímel e o lápis devem ser a 

prova d’água. Além disso, como já vimos aqui no curso, aplicar um 

primer antes da base pode ajudar a deixar a maquiagem mais 

duradoura. Não se esqueça de optar por batons de longa duração! 

-Mesmo sendo uma comemoração noturna, e mesmo que a noiva 

goste de maquiagens mais marcantes, jamais exagere! Além de 

não combinar, ficará feio tanto no dia do casamento, quanto nas 

fotos, que serão eternas lembranças do grande dia. A noiva deve 

ser sempre natural e iluminada, e o excesso de produtos e cores 

pode acabar tirando um pouco a identidade da noiva. O ideal é 

escolher apenas um ponto para valorizar: olhos ou boca. 

-É importante sempre respeitar o biótipo de cada noiva, e optar 

pelas cores que mais combinam com o tom de pele e de cabelo. 

-Os cílios postiços podem fazer toda a diferença no resultado final 

da maquiagem! São muito bem-vindos em maquiagens para festas, 

inclusive para as noivas. 



 

-É muito importante cuidar do acabamento da maquiagem, 

independente se o casamento for realizado durante o dia ou à noite. 

Com as fotos em alta definição hoje em dia, os detalhes da 

maquiagem aparecem muito. Por este motivo, é fundamental que a 

maquiagem tenha um bom acabamento, e todos os detalhes devem 

ser feitos cuidadosa e perfeitamente. 

Veja abaixo algumas opções de maquiagens para noivas – 

casamento noturno: 

 



 

 



 

Veja abaixo o passo a passo de uma opção de maquiagem para 

noivas (casamento noturno): 

Antes de iniciar a maquiagem nos olhos, faça a preparação da pele, 

como ensinamos na lição “Preparação da Pele”. 

 

1 - Comece a maquiagem aplicando uma sombra bege ou de outro 

tom bem clarinho, em toda a pálpebra móvel. 



 

2 - Faça um traço com o delineador preto, rente aos cílios 

superiores. 

 

3 - Aplique o delineador preto também rente aos cílios inferiores. 

 

4 - Esfume o delineador preto no canto externo, mesclando com a 

sombra clara. Esfume bem para não deixar a cor preta tão forte. Se 

desejar, aplique um pouquinho de sombra marrom para misturar. 



 

5 - Por fim, aplique várias camadas de máscara para cílios, e se a 

noiva desejar, coloque cílios postiços! 

 

-> É muito importante lembrar de arrumar/maquiar as sobrancelhas 

também! 

-> Para esta maquiagem, é possível optar por um batom de cor 

nude, rosa médio, rosa pink, vermelho ou coral. 

  

Outras maquiagens para festas 

Veja algumas sugestões, dicas e fotos de inspiração para criar 

maquiagens para diversas festas: 

 



-> A maquiagem com tons de rosa pode ser usada em debutantes, 

formandas, noivas e convidadas de outras festas. O ideal é utilizar 

com um batom cor de boca! 

 

-> Esta é uma opção de maquiagem clássica, que combina com 

diversas ocasiões. Como é feita com tons neutros, pode ser 

combinada com qualquer cor de batom! 

 

->Neste opção de maquiagem, é possível visualizar como um bom 

delineado e uma máscara para cílios podem fazer a diferença. Esta 

maquiagem pode ser utilizada em diversas ocasiões. Combine com 

um batom vermelho ou nude. 



 

-> A maquiagem preta é uma maquiagem clássica, e muito pedida 

por formandas e convidadas de festas e eventos. O ideal é ir 

preparando a maquiagem aos poucos, para não borrar. Esta 

maquiagem pode ser combinada com qualquer cor de batom, 

porém se desejar deixar o destaque apenas para os olhos opte por 

um batom nude. 

Outras opções para inspirar na hora de criar a maquiagem de sua 

cliente: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



Maneiras para a maquiagem durar mais. 
 

 

Uma das maiores preocupações da noiva, debutante, formanda ou 

da convidada de alguma festa/ evento é o tempo de duração da 

maquiagem. Não basta fazer uma maquiagem perfeita com os 

melhores produtos, ela deverá também ser duradoura. 

Pele brilhando, maquiagem borrada, sensação que a base está 

derretendo, e os lábios rachando são coisas normais que 

preocupam todas as mulheres maquiadas. 

Principalmente no verão e nos dias mais quentes, é importante 

redobrar os cuidados para fazer a maquiagem durar. Em dias 

assim, é normal que a pele fique mais oleosa, por isso é importante 

limpar e cuidar muito bem. Veja abaixo algumas dicas: 

-Lavar o rosto diariamente, após acordar, antes de dormir, e depois 

da praia ou da piscina. 

-Aplicar um tônico adstringente antes da maquiagem, para deixar a 

pele mais seca. 

-Escolher um produto adequado para hidratar bem o rosto. 

Preparação da Pele 

Para uma maquiagem bela e duradoura, é necessário preparar bem 

a pele, utilizando os produtos ideais. Como você já deve ter lido 

neste curso, uma ótima dica é utilizar um primer (antes da base) 

para fixar ainda mais a maquiagem. 

-Aplique o primer após passar o hidratante facial, e antes da base. 



-Pode ser usado um primer para o rosto, um primer para os olhos e 

um para os lábios. Se não tiver um específico para cada região do 

rosto, aplique o primer facial em toda a face. 

Produtos Ideais 

Para uma maquiagem de longa duração, o ideal é escolher 

produtos que sejam à prova d’água. Assim será mais fácil da 

maquiagem durar, não borrar e não derreter nos dias mais quentes. 

Escolha uma base e corretivo com longa duração, e um lápis e 

máscara para cílios à prova d’água. 

A textura dos produtos também pode fazer uma grande diferença na 

fixação da maquiagem. Veja abaixo quais as texturas de produtos 

que podem durar mais na pele: 

Base Cremosa – a base cremosa é a melhor opção para uma longa 

duração. O ideal é aplica-la com um pincel próprio, e por cima uma 

leve camada de pó solto. 

Protetor Solar e Hidratante OilFree – escolha estes produtos oilfree, 

pois são livres de óleo, e assim controlam a oleosidade. 

 

Sombra e Blush em pó – estes produtos com a textura em pó não 

irão acumular na pele, melhorando assim seu aspecto e evitando a 

oleosidade. Além disso, duram mais tempo na pele e deixam as 

cores mais vibrantes do que as outras texturas. 

 

Batom Opaco – é mais seco do que o batom cremoso, e é a melhor 

textura para fixar a maquiagem. Como tem um aspecto muito seco, 

o ideal é aplicar um hidratante labial antes de passar o batom. 

 

Outras Dicas 

-Uma boa dica para os dias de calor é utilizar a água termal. Ela 

refresca e hidrata a pele, e ainda ajuda a fixar mais a maquiagem. 

Aplique a água termal após preparar a maquiagem. Borrife aos 

poucos no rosto e espere secar completamente. 

-Durante o dia, remova o excesso de oleosidade da pele com um 

lenço anti brilho ou papel absorvente. 

-Passe o batom com a ajuda de um pincel. Além de ficar mais bem 

aplicado, ainda poderá aumentar o tempo de fixação. 
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