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Workshop de Automaquiagem
com cosméticos naturais e veganos
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 Que bom que você se interessa pelo mundo da Beleza Natural 
e Consciente! Meu intuito é repensar o conceito de beleza e o consumo 
de cosméticos. Trabalho com maquiagem há alguns anos e cresci 
em um salão de beleza. Hoje penso que a Beleza tem muito mais a 
ver com autocuidado do que com “ser feminina”. Maquiagem não é 
obrigação nem deve ser usada para que mudemos quem somos a fim 
de atendermos a um padrão imposto por revistas, pelas redes sociais 
e até por nós mesmos. Maquiagem é para todo mundo, homens e 
mulheres, cis ou trans, de todas as cores.

 Espero que esse momento – do Workshop e na sua rotina 
diária – seja muito prazeroso! Realmente espero que as dicas reunidas 
aqui sejam úteis e que te inspirem a buscar mais. A área da Beleza 
Natural está crescendo muito, mesmo não sendo um tema recente, 
parece que só há pouco tempo nos demos conta da importância que 
devemos dar ao assunto. Muitos ainda insistem em dizer que produtos 
naturais são caros, que não são acessíveis. Talvez uma parte ainda 
seja, mas eu acredito que temos muitas opções ainda mais baratas 
que as convencionais. 

 Em vez de consumirmos diversos produtos convencionais, por 
que não apostamos em um natural que tem inúmeras funções? Por 
exemplo, o – meu amado - óleo de coco. Ele é uma maravilha para 
pele, cabelo, cutícula e para refogar um shimeji! Por isso o termo 
Beleza Consciente: um consumo bem pensado não é apenas baseado 
no custo, mas sim em seu real valor.

 Você já ouviu falar de Slow Beauty? Sua principal relação é 
o tempo. Slow, devagar, com presença. Estamos tão acostumadas a 
ter “pouco tempo” para cuidar de nós mesmos devido às inúmeras 
atividades rotineiras, que esquecemos o quão importante é estar 
com corpo e mente presente na hora de tomar um banho, passar um 
hidratante corporal e até lavar o rosto. Um momento meditativo e 
holístico – integral.
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Lembre-se que a Beleza é livre!

Beleza Natural
 Sabemos hoje que muito cosméticos contém químicas nocivas 
à nossa saúde e talvez muitos de nós não dê a devida importância para 
isso. Usamos inúmeros cosméticos diariamente: desodorante, perfume, 
shampoo, condicionador, creme facial e corporal, maquiagem... E 
nem sequer paramos para ver quais ingredientes estão presentes e o 
que eles realmente fazem com a nossa saúde. 
 Além disso, nossos cosméticos também impactam o meio 
ambiente e os animais, já que muitos componentes poluem águas e 
muitos produtos são testados em animais ou possuem ingredientes de 
origem animal. 
 A cada dia novas informações chegam a nós, alertando os 
perigos de cosméticos convencionais tão comuns às nossas rotinas. 
Dois grandes exemplos recentes são: as micropartículas presentes 
em muitos esfoliantes e o glitter. No caso dos esfoliantes, a maioria 
da grande indústria recorre ao uso de microplásticos, que por serem 
tão pequenos, não conseguem ser filtrados e chegam aos mares. 
Estudos já mostram que essas micropartículas afetam a vida dos 
animais marinhos, sejam se alojando em seus sistemas digestivos 
ou expondo estes animais a toxinas afetarão sua reprodução. Com 
o glitter, acontece a mesma coisa, são micropartículas de plástico 
muito pequenas para serem filtradas e também acabam chegando 
aos mares.
 A ideia não é deixar de usar cosméticos, mas sim, pensar em 
alternativas mais saudáveis para nós e que causem menos impacto ao 
meio ambiente e que não maltrate os animais. 

Uma alternativa que encontramos é a cosmética 
natural, orgânica e vegana.
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 Maquiagens naturais e veganas além de proporcionar o bem-
estar com quem somos e expressarmos o melhor de nós, também 
nos traz benefícios à pele, à saúde e muitas vezes nos serve como 
tratamentos alternativos, como por exemplo a maquiagem ser 
naturalmente uma barreira física contra a luz solar.

 Muitas marcas já estão disponíveis para que possamos escolher 
de acordo com nossas necessidades e possibilidades, além de ser 
possível estimular a produção artesanal de pequenos produtores. 

Beleza Consciente
 Além de uma questão de saúde, a preocupação em saber o 
que consumimos e colocamos no nosso corpo vai além. Ela inclui 
pensarmos de quem compramos, do que é feito, quem é afetado por 
sua produção direta ou indiretamente e o que acontece com esse 
produto depois que o consumimos. 

Algumas perguntas úteis a se fazer antes de comprar/ingerir/usar 
algum produto/marca:

 Faz bem para a minha saúde e meu corpo?

 Qual o impacto ambiental?

 É testado em animais ou contém ingredientes de origem   
 animal?

 A marca apóia e se alinha com meus princípios?

 Quem estou apoiando ao consumir tal produto?

Cosméticos Orgânicos
 Seus ingredientes são oriundos de um processo extrativista 
sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Existem diversas 
certificadoras ao redor do mundo e suas diretrizes podem variar. De 
acordo com a EcoCert (certificadora orgânica) um produto orgânico 
deve seguir algumas normas:

• Mínimo de 95% de matéria-prima de origem natural;

• Mínimo, 10% dos ingredientes provenientes de produção orgânica;

• Livre de  produtos geneticamente modificados;

• Livre de ingredientes sintéticos tais como: parabenos, petrolatos, 
parafina, silicone, sulfatos, formaldeídos, aromas 

Cosméticos Naturais
 Livre de químicas nocivas, são mais saudáveis, e muitos 
possuem propriedades terapêuticas. Têm matérias primas como óleos 
essenciais, manteigas vegetais e argilas.. Assim como o cosmético 
orgânico, as diretrizes de cada certificadora pode variar. De acordo 
com o IBD - Instituto Biodinâmico (certificador natural), um cosmético 
natural deve ter no mínimo 5% de sua fórmula composta por 
ingredientes orgânicos.

Selos oficiais:
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Cruelty-free x Vegano
 Muitas marcas têm se colocado como “livre de crueldade”, 
“cruelty-free” ou “sem crueldade”. Nesses casos, as marcas se referem 
ao fato de não realizarem testes em animais. Mas são de fato sem 
crueldade? 

 Muitos produtos dessas tais marcas possuem ingredientes 
de origem animal, que são obtidos a partir da morte ou de algum 
processo de exploração animal. Alguns ingredientes são: 

 

 Por isso, cosméticos apenas intitulados “cruelty-free” não são 
o suficientes para darem fim ao sofrimento animal. Nossa beleza e 
bem-estar não deve estar acima de qualquer prática exploratória, 
nem humana nem animal.

 Sabemos que teste em animais é algo cruel e desnecessário, e 
além disso, impreciso. Existem alternativas como o estudo em células 
humanas a partir de modelos computadorizados. 

 Os países da União Européia já proibiram os testes em 
animais desde 2004 e a comercialização de produtos ou que tenham 
ingredientes testados desde 2013. No Brasil não existe nenhuma 
lei Federal sobre o tema mas alguns estados brasileiros criaram leis 
proibindo a prática: Amazonas, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

 A loja The Body Shop em parceria com a ONG Cruelty Free 
International tem uma petição pedindo as Nações Unidas que adote 
uma convenção internacional pondo o fim dos testes em animais na 
indústria cosmética aos países membros: 

https://foreveragainstanimaltesting.com/

carmim ou cochonilha -cera e mel de abelha -colágeno
elastina - lanolina - sebo - proteína do leite

Mas afinal, o que são esses “químicos nocivos”?

 A lista é gigantesca, mas alguns nomes são nossos conhecidos: 
parabenos, formaldeídos, sulfatos, conservantes e fragrâncias 
sintéticas, corantes artificiais, EDTA, BHT e tolueno são alguns 
exemplos. 

 As funções destes componentes variam, mas a maioria são 
utilizados para prolongar sua conservação e evitar a proliferação de 
micro-organismos indesejáveis ou dar certa consistência ou viscosidade 
ao produto. Hoje já é comprovado a existência de alternativas naturais 
que podem substituir e ainda dar mais eficácia e melhores resultados 
que tais químicas. Nesse caso, não é correto dizer que os produtos 
naturais são “livres de conservantes”, mas sim que são “livres de 
conservantes sintéticos” ou que são “autoconservantes”. 

 Existem controvérsias sobre alguns componentes, como é o 
caso dos “parabenos” utilizados há anos na indústria cosmética e 
considerado “seguro” para alguns estudiosos, mas para outros, tais 
conservantes estão relacionados a disfunções hormonais e até podem 
estar associados ao desenvolvimento de câncer, por isso deveriam ser 
evitados. Podemos encontrar os parabenos nas listas de ingredientes 
como butilparabeno, metilparabeno, etilparabeno e propilparabeno.

Selos oficiais:
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 Alguns nomes para passar longe:

Aluminium - BHA - BHT - Bencophenone
 Disodium EDTA - Fragrance - Formaldehyde - Ftalatos 

(DBP) - Mineral Oil -  Oxybenzone 
Parabenos (Ethylparaben, Methylparaben, 

Propylparaben) - Paraffinum Liquidum -  Talc - Triclosan 
Vitamin A (listado como: retinol, retinyl palmitate,

 retinyl acetate)

Indicações de consulta sobre ingredientes: 

 O EWG (The Environmental Working 
Group ou Grupo de Trabalho Ambiental) possui 
um trabalho muito bacana de conscientização 
sobre nossa exposição diária à químicos nocivos.  

 Além de ter um banco de dados enorme - a EWG’s Skin Deep® 
Cosmetics Database -com ingredientes que podem ser consultados 
a fim de saber seu nível de toxidade e seu uso na cosmética, você 
também pode buscar diretamente por um produto, por uma marca e 
encontrar dicas de produtos seguros. 

https://www.ewg.org/skindeep/

Uma pesquisa interessante divulgada pelo EWG, mostra que mulheres 
negras estão mais expostas aos químicos nocivos por serem a 
população étnica que mais consome produtos de beleza. Isso porque 
as mulheres negras tendem a usar diversos tipos de cosméticos para 
alisar os cabelos, maquiagem e até tratamentos para clarear a pele. 
Isso também nos mostra como é importante o mercado da beleza 
natural estar atento a todos os consumidores, de todas as etnias, 
idades e gêneros. 

https://www.ewg.org/research/big-market-black-cosmetics-less-hazardous-choices-limited#.Fw05NKi8U

 Outros sites para consultar ingredientes:

https://cosmeticsinfo.org
http://www.cosdna.com

 Outra dica é o e-book gratuito “Beleza Tóxica: conheça os 
perigos por trás do seu cosmético” escrito pela Nyle Ferrari em 
parceria com a Matriz Natural. É um livro cheio de informações 
valiosas! Vale a pena baixar o livro e deixar guardado para consulta.

Baixe no site: https://lookaholic.wordpress.com

Transição
 Decidir adotar uma rotina de beleza natural não significa 
jogar fora todos os seus produtos convencionais e comprar todos 
os produtos naturais que encontrar pelo caminho. Faz parte dessa 
escolha, ter uma transição consciente. 

 Também tenha em mente, que alcançar uma nécessaire ou 
uma rotina 100% natural, talvez seja difícil no começo e seja um 
plano a longo prazo. Confesso que ainda estou no processo! E tudo 
bem, entenda que você já está fazendo o possível no momento, e já 
é um grande passo para o seu bem-estar e para o planeta. 

 Algumas dicas:

• Comece a transição pelos produtos que costuma usar mais: 
desodorante, produtos de higiene bucal, shampoo, condicionador, 
creme corporal... Assim fica mais fácil ir substituindo conforme forem 
acabando. 
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• Assim que alguns itens forem acabando, vá repensando se você 
realmente precisa deste item ou se ele é mais um item em excesso na 
rua rotina. 

• Você não usa tanta maquiagem, porém tem uma dezena de cores 
de batom. Talvez seja difícil comprar todas as cores destes batons 
em uma versão natural de uma vez só, já que o custo pode ser alto. 
Que tal escolher um ou dois tons que você costuma usar quase que 
diariamente e aos poucos, introduzir novos tons? Sem pressa!

• Antes de comprar aquele produto que foi indicado por alguém 
na internet, procure testá-lo. Nem sempre conseguimos, é verdade. 
Muitas marcas não têm lojas físicas ou às vezes, podem não estar na 
sua cidade. Indico sempre o teste antes de realizar a compra por dois 
motivos: nem tudo é igual ao que vemos pelo computador e o que é 
bom para um, pode não ser para o outro. Caso a única opção seja 
realmente arriscar uma compra online ou mesmo testando, ao usar o 
produto no dia-a-dia você perceber que não é aquilo o que esperava. 
Por que não presentear o produto à alguém ou tentar trocá-lo com 
outra pessoa? O universo consciente nos trás outras reflexões, uma 
dela é o desperdício. Não deixe o produto estragar na sua prateleira. 
Você não é obrigado a usar o que não te fez bem, mas pense que 
outra pessoa pode se ajustar. Uma iniciativa muito legal da loja “Meu 
Cabelo Natural”, de São Paulo, é disponibilizar na loja uma prateleira 
para que os clientes deixem os produtos que não usam mais e que 
peguem outro produto similar ao que deixaram, quanto ao seu valor 
e quantidade restante. Leve essa iniciativa à alguma loja que costuma 
frequentar!

• E talvez a dica mais importante: não julgue o outro nem a si mesmo. 
Cuidado com a autocrítica! Em vez de apontar os erros nos hábitos dos 
outros, que tal estimular novos? Presenteie seus amigos e familiares 

• Opte por bons produtos com multifunções, assim você economiza 
e ainda descarta menos embalagens, por exemplo. Revisite suas 
necessidades, priorize o essencial.

 Performance
 A grande questão sempre presente quando o assunto é beleza 
natural é: e a performance destes produtos? Principalmente quanto à 
maquiagem. 

 Sobre performance, falamos de: duração e fixação na pele, 
validade do produto, intensidade da cor e alcance de um determinado 
efeito, por exemplo do alongamento e volume por parte das máscaras 
de cílios ou cobertura de bases e corretivos.

 Devemos ter em mente, que sim, existem diferenças. Por não 
conter certos ingredientes comuns às maquiagens convencionais, 
certamente a máscara de cílios não será à prova d’água ou seu 
batom não irá durar 24 horas como alguns produtos prometem. Isso 
na verdade é a prova viva que a maquiagem natural é algo saudável.
Imagine a força destes componentes que fazem com que tais produtos 
fixem de forma tão agressiva em nossa pele! 

 Entendendo as diferenças e buscando formas de melhorar sua 
performance, conseguimos alcançar bons resultados equiparados ou 
até melhores. Mais para frente, iremos ver algumas dicas que podem 
melhorar o desempenho da sua maquiagem no dia a dia.
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DIY – Do it Yourself
 A prática do “faça você mesmo” é uma estratégia para aderir 
aos cosméticos saudáveis, de forma mais autônoma e econômica. 
É possível fazer inúmeros cosméticos apenas com o que temos nos 
armários da cozinha! Estamos falando de ingredientes como aveia, 
açúcar, café, melado de cana, chá de camomila, frutas e óleos 
vegetais. 

 Fazer seus próprios cosméticos – na medida do possível – é 
divertido, sustentável (menos embalagens), e nos ajuda a estar mais 
presente no momento da nossa rotina de beleza. Escolha um dia da 
semana – o domingo por exemplo – coloque uma música que te deixa 
alegre, tome um café da manhã bem gostoso (vegano! rs) e aproveite 
o pó do café usado para esfoliar a pele e o abacate que sobrou da 
guacamole para fazer uma máscara hidratante para o cabelo. 

 Já existem receitas e cursos que mostram a feitura de 
maquiagens caseiras e naturais, com ingredientes como cacau, óleo 
vegetais, mica, carvão vegetal. Apenas lembre-se de buscar fontes 
confiáveis, e não sair passando por aí qualquer coisa na pele! Não 
é porque algo é natural que é garantido sua eficácia ou que não vá 
reagir de alguma forma adversa, dê uma pesquisada a mais e veja a 
opinião de outras pessoas. 

Dicas:
Livro Guia Completo da Beleza Feita em Casa da Sunny Subramanian.

Blog A Naturalíssima da Marcela Rodrigues.

Cuidados com a pele
 A pele, é nosso maior órgão e está em constante mudança. 
Nossa alimentação, consumo ou não de álcool e cigarro, nível de 
estresse, prática de exercícios físicos, disfunções hormonais... são 
inúmeros fatores que influenciam a saúde da nossa pele. Para além 
dos cosméticos, vale nos preocuparmos com esses fatores também. 

 Muitas pessoas já aderiram à beleza natural, se alimentam 
bem mas ainda queixam de problemas como acne, por exemplo. Vale 
investigar qual outro aspecto pode estar fazendo com que seu corpo 
se manifeste desta forma. A saúde mental também pode ter conexão.

 O cuidado da pele influencia diretamente a performance da 
maquiagem. Uma pele hidratada recebe muito bem e adere muito 
melhor o que formos colocar sobre ela. Não existe uma regra que 
seja perfeita para todas as peles, o trio “limpeza – tonificação – 
hidratação” pode não ser o ideal para sua pele nem para o seu estilo 
de vida. Faça teste e veja o que lhe cai melhor! 

 Um exemplo é a extrema atenção que damos à limpeza da 
pele, lavar a pele 1, 2, 3 vezes ao dia. Hoje já se fala no “efeito 
rebote”, ou seja, você pratica uma ação que em vez de solucionar, 
você aumenta o problema. No caso da oleosidade, muitas pessoas 
lavam o rosto diversas vezes por dia com a intenção de retirar o 
excesso de óleo. Mas no fim, pode causar o inverso: estimular a pele 
a produzir ainda mais óleo. Isso é algo novo até para mim, mas faz 
muito sentido não é?

 Se preocupe com o “pré-maquiagem”. Esse ritual que antecede 
a maquiagem propriamente dita é super importante. Identifique seu 
tipo de pele: seca em algumas regiões ou totalmente seca, ou oleosa 
apenas na região T (testa, nariz e queixo)... A partir deste entendimento, 
você pode descobrir quais os melhores passos antes da maquiagem. 



16 17

Aliados da beleza natural:

Óleos Essenciais 
 Oriundos de diversas plantas, seus poderes são incríveis. São 
usados em cosméticos por seus benefícios estéticas mas também 
terapêuticos. São poderosos: uma gota de óleo essencial pode ter 
até 200 componentes químicos. Alguns óleos não são indicados para 
uso direto na pele (sua maioria) e também são contra-indicados para 
gestantes, epilépticos ou hipertensos. A ciência dos OE é riquíssima e 
demanda um estudo muito aprofundado. Vale buscar fontes confiáveis 
antes de usá-los na sua rotina de beleza e também buscar marcas 
confiáveis, certificando que são puros (cuidado com as essências 
sintéticas!).  Óleos essenciais muito presentes na cosmética: lavanda, 
melaleuca (teatree), grapefuit, hortelã pimenta, gerânio, ylang-ylang.

Óleos Vegetais
 Contém vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais 
(não produzimos bioquimicamente, sendo necessário adquirir 
externamente). Também servem como carreadores dos óleos 
essenciais, ou seja, são diluidores para que possam ser absorvidos 
pela nossa pele. São importantes para a hidratação e regeneração da 
pele. Existem inúmeros óleos: de abacate, amêndoas, argan, coco, 
girassol, jojoba, rícino, rosa mosqueta, oliva... Alguns óleos são mais 
indicados a peles com tendência a acne do que outros, devido ao seu 
índice comedogênico (sua facilidade em obstruir os poros). Os óleos 
são classificados em uma escala de 0 a 5, são considerados não-
comedogênicos até os de nível 2, sendo seguros para peles oleosas. 

Nível 0

Óleo de Argan, 
Óleo de Girassol, 
Óleo de Cártamo, 
Manteiga de Karité

1

Óleo de calêndula, 
Óleo de rícino, 
Óleo de rosa-

mosqueta

2

Azeite de Oliva, Óleo 
de abacate, amêndoas 
doces, jojoba, semente 

de uva

Nível 3

Óleo de Milho, 
Óleo de Soja

4

Manteiga de cacau, 
Óleo de coco

5

Óleo de Germen de 
Trigo

*informações retiradas do livro “Guia Completo da Beleza Feita em Casa”.

Argila
 As famosas máscaras de argila! Limpa, tonifica e desintoxica o 
organismo, além de seu efeito vibracional. Além das máscaras, estão 
presentes em fórmulas de cosméticos naturais. Existem diversos tipos 
de argila, resumidamente:

• Argila Branca: cicatrizante, clareia a epiderme e revitaliza, indicada 
a peles sensíveis.

• Argila Verde: elimina oleosidade e é desintoxicante, indicada a 
peles oleosas.

• Argila Roxa: regenerativa, anti-inflamatória, indicada a peles com 
rosácea. 

• Argila Vermelha: aumenta a circulação, indicada para tratamentos 
contra a celulite.

• Argila Amarela (dourada): revitaliza, aumento de colágeno e 
elastina, todos os tipos de pele.

Dicas:
• Não guarde a mistura de argila pronta

• Umedeça o rosto enquanto está com a argila para que ela não 

resseque

• Você pode usar água mineral ou hidrolatos para fazer a mistura 

de argila

• Use recipientes e utensílios de vidro, cerâmica ou madeira
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• Você pode limpar a pele usando um sabonete facial, demaquilantes 
e leites de limpeza.

• Óleos vegetais podem ser usados para tirar a maquiagem, procure 
um que se adeque à sua pele.

• Tire o excesso da maquiagem no banho. A água morna facilita 
a limpeza já que a maquiagem natural sai muito mais fácil que a 
convencional.

• Faça uma esfoliação de vez em quando, busque fórmulas suaves.

• Para gerar menos lixo, use discos de crochê de algodão ou toalhas 
cortadas.

• Como tônico, use hidrolatos , chá de camomila, águas termais. 
Experimente guardar na geladeira, para um efeito refrescante na pele.

• Faça movimentos suaves quando aplicar o hidratante ou o tônico, 
cuidado para não estimular demais da pele.

• Tente não se esquecer do pescoço, ele também merece nossa 
atenção!

Dicas!

Maquiagem

Ferramentas!
 Muitas pessoas quando olham para o kit de pincéis de um 
maquiador profissional se assustam e costumam dizer que não sabem 
a função de muitos deles. De fato, existem inúmeros pincéis que no 
dia-a-dia não são necessários. Assim podemos resumir um kit básico 
de pincel: 

 Lembrando que a preocupação que temos em relação à 
origem e a composição da maquiagem, também deve se estender aos 
pincéis e outros acessórios. Por isso, certifique-se que o pincel seja de 
pelo sintético e se possível, que seja de uma marca que se preocupe 
com uma produção sustentável. Ainda temos dificuldade de encontrar 
marcas nacionais, as opções são caras e os valores bem acima dos 
pincéis convencionais. Mas veja por outro lado: não precisamos de 
muitos e o investimento é para longo prazo, eles irão durar por anos 
se bem cuidados. Então se possível, enxergue estas aquisições como 
um investimento! 

 Duas marcas com pincéis veganos e de produção ecológica disponíveis 
no Brasil são: Ecotools e Baims, feitos com bambu e materiais reciclados e pelos 
sintéticos (ambos certificados pela PETA, como veganos).

• Base
• Pó
• Corretivo
• Blush/Iluminador
• Sombra
• Chanfrado (sobrancelha, delineador)
• Escovinha de Sobrancelha 
• Batom
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 Para higienizar os pincéis, você deve utilizar algum shampoo 
neutro, mais bacana se for natural! Ele pode ter melaleuca (tea tree), 
que ajuda na ação bactericida e antifúngica. 

 Coloque os de molho na água morna com um pouco do 
shampoo por alguns minutos, deixando que apenas a parte dos pelos 
entre em contato com água. Depois use a palma da mão para fazer 
movimentos circulares e retirar o excesso de maquiagem dos pincéis, 
enxague bem. Depois deixe-os secando sob uma toalha.

 Outros itens:

• Apontador

• Pinça

• Cílios Postiço: lembre-se de certificar que o cílio escolhido seja de 
pelo sintético!

• Colas: indicação da marca Duo, cinza ou preta.

Produtos

 • Primer

 Sua função é preparar a pele para receber a base, 
principalmente. Disfarça poros abertos, trás uma sensação aveludada, 
uniformiza a textura da pele e alguns até o tom. Também prolonga a 
duração da maquiagem.

 Você pode aplicar com as mãos ou com um pincel, dependendo 
da textura do primer escolhido. 

 • Base/BB Cream
 A grande diferença entre os dois: o BB Cream costuma ser 
mais hidratante e sua cobertura mais suave e por isso se adepta mais 
facilmente a diversos tons de pele. Já a Base tem textura mais densa e 
cobertura de leve à alta.

 O acabamento pode ser mais iluminado ou seco (efeito matte). 
Peles secas e maduras geralmente se dão melhor com bases mais 
hidratantes e peles oleosas com bases mais secas.

 A dica essencial sempre é: aplique a base sob uma pele bem 
hidratada. Após um hidratante ou primer, a base desliza melhor e 
tem maior aderência. Você também pode variar o efeito da base/bb 
cream ao misturar um pouco de um creme hidratante que seja mais 
fluído ou até molhar o pincel com água hidratante para ajudar a 
espalhar o produto. Sempre teste o tom da base no rosto!

 Você pode aplicar com as mãos, com pincel ou com esponjas, 
dependendo do efeito desejado e do tipo de produto.

 Aplique aos poucos, evite desperdício e um efeito 
sobrecarregado. 

 Não esqueça a região das pálpebras superiores e a região de 
encontro com pescoço, para suavizar a possível diferença de tons.

 • Corretivo 

 O corretivo é usado na maioria dos casos para cobrir olheiras, 
marquinhas causadas pela acne, manchas de pele, rosácea, etc. Mas 
também serve para iluminar, trazer luz para os pontos do rosto que 
queremos destacar

 Disponíveis nos diversos tons de pele, algumas marcas 
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convencionais apresentam os corretivos coloridos, que servem para 
neutralizar o tom do que será “corrigido” para depois receber o 
corretivo ou a base do tom correto. 

 O corretivo verde, neutraliza os pontos avermelhados, 
causados pela acne. O amarelo, as manchas mais arroxeadas em 
peles claras e o laranja nas peles médias e escuras. Na maquiagem 
natural, esse campo ainda está sendo pouco explorado, quem sabe 
no futuro teremos mais opções.

 Corretivos mais hidratantes e cremosos, devem ser selados 
com pó facial para aumentar sua fixação e durabilidade. Em alguns 
casos sugiro primeiro passar a base e depois o corretivo, assim você 
saberá exatamente onde precisa aplicá-lo, sem exagerar na dose. 

 Aplicar o corretivo com o dedo facilita na cobertura, dando 
batidinhas você consegue criar uma superfície mais uniforme

 Use um corretivo de tom mais claro para realçar pontos de 
interesse: como o arco das sobrancelhas, a área do iluminador, o 
desenho do nariz, o queixo.

 O corretivo para a área das olheiras deve ser do mesmo tom 
da sua pele, tons mais claros poderão ter um efeito negativo, trazendo 
mais realce à olheira. 

 • Pó Facial

 Muitas pessoas preferem pó à base, gostam de usá-lo 
imediatamente sobre a pele para obter cobertura e atenuar a 
oleosidade. O ideal para quem se preocupa com o excesso de brilho 
causado pela oleosidade é levá-lo na bolsa e retocá-lo durante o dia. 

 O diferencial do pó translúcido é que ele não vai acrescentar 
cor à sua maquiagem, apenas irá “selar” a base, dando uma textura 

mais sequinha. A ideia é que o pó translúcido se adeque a todos os 
tons de pele.

 O pó realça linhas de expressão e se aplicado em grande 
quantidade na área dos olhos, pode deixar um efeito carregado. 

 Busque um tom mais próximo da sua pele, se ele for mais claro 
pode dar um efeito “pó de arroz” que não queremos!

 Tenha a pele sempre hidratada (já falei bastante sobre isso!) para 
que o pó não craquele e realçe as áreas ressecadas (principalmente 
na região do nariz!).

 Para um efeito mais leve, aplique com um pincel macio e 
arredondado e tire um pouco do excesso, batendo o pincel no ar.

 • Sombra
 Em pó, compacta ou cremosa. As cores são inúmeras, com 
acabamento brilhante ou opaca. O intuito é valorizar o olhar e realçar 
o formato do seu olho. Não devemos nos prender a regras: tom sobre 
tom, cor da sombra combinando com a cor da roupa. A criatividade 
é livre! 

 Para realçar a cor e aumentar a fixação, você pode usar 
uma base ou corretivo como “primer” ou usar a técnica do “pincel 
molhado”

 Ilumine com sombras claras, aposte em pontos de luz. 

 Tons escuros, diminuem. Tons claros, abrem o olhar.

 Esfume com um pincel macio visando uma transição suave de 
cores.

 Sombras de efeito cintilante realçam linhas de expressão 
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 Para fazer um olho esfumado preto, use uma base de sombra 
marrom ou até uma base cremosa com lápis ou delineador preto.

 Para efeito “glossy eye”, use um gloss ou hidratante labial.

 Experimente usar um batom cremoso para realçar a cor da 
sombra.

 • Lápis de olhos/Delineador
A maior dificuldade de todos: fazer o risco do delineador e fazer o 
famoso gatinho! Há quem prefira delineador líquido com pincel, em 
caneta ou em gel.  

 Para produtos cremosos, passe uma sombra para “selar” e 
aumentar sua durabilidade.

 Cuidado para o traçado não “cair” o olhar, faça a técnica de 
medição do pincel.

 Você pode esfumar o canto externo do delineado.

 Lápis preto ou marrom na linha d’agua diminiu, lápis bege ou 
branco aumenta.

 Para abrir o olhar também, não junte o delineado do cílio 
superior e do inferior.

 Teste usar apenas sombra para dar o efeito do lápis, evita 
borrões principalmente para peles oleosas.

 Caso borre o delineador ou queira deixá-lo mais fino, use um 
cotonete com base para tirá-lo mais fácil e borrar menos.

 
 • Cílios Postiços
 Todo mundo ama cílios longos e volumosos, em ocasiões 
especiais podemos recorrer aos cílios postiços. Existem muitos formatos 
mas a dica geral é: busque sempre cerdas sintéticas com acabamento 

natural, ou seja, com a raiz dos cílios maleável. 

 Sempre meça e corte o excesso. Aplique a cola no dorso 
da mão, aplique a cola na raiz dos cílios e deixe secar por alguns 
segundos.

 Antes de aplicar os cílios, aplique o delineador e a máscara de 
cílios. Use a escova de cílios para pentear os cílios postiços e integrá-
los aos seus naturais.

  Cílios de qualidade podem ser usados mais de uma vez. 

 Guarde-os curvados e limpos.

 • Blush/Bronzer

 A principal função do blush e do bronzer é trazer cor e vida ao 
nosso rosto após termos unificado o tom da pele com base, corretivo 
e pó. Existem opções em pó solto, pó compacto, cremoso e bastão. 
Seus tons podem ser mais terrosos ou rosados, alaranjados ou até 
arroxeados, com brilho ou opaco. 

 Aplique aos poucos, é mais fácil re-aplicar do que corrigir 
o excesso de pigmentação. Tire o excesso do pincel para facilitar a 
aplicação. 

 Cuidado para não deixar muito marcado, fala movimentos 
circulares para que ele faça uma transição suave.

 Você pode usar uma sombra ou até um batom como blush. 
Um produto pode ter várias funções!

 •Contorno

 O famoso contorno! A ideia principal é criar luz e sombra no 
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rosto, uma vez que a pele está com a aparência bidimensional devido 
à correção de cor. Os pontos do contorno são: linha de transição da 
testa e cabelo, linha da maçã do rosto e maxilar, nariz e queixo. O 
contorno não é apenas usar uma base ou pó mais escuro que o tom 
de pele, é possível usar pontos mais claros para construir esse efeito 
óptico.

 Use base, pó ou sombra em tons de marrom matte.

 Esfume bem para que a transição seja suave.

 O efeito é mais perceptível em fotos, cuidado para não 
exagerar.

 •Iluminador
 O produto favorito de muitos. Seu objetivo principal é: iluminar! 
Trazer um brilho saudável para a pele, com efeito mais natural ou 
dramático dependendo da quantidade aplicada. Ele é um aliado do 
contorno.

 Ilumine pontos estratégicos: acima do blush, ponta do nariz e 
arco do cupido.

 Você pode usar uma sombra como iluminador e vice-versa.

 Peles oleosas devem ter um cuidado ao aplicar o iluminador 
pois a própria pele já demonstra um brilho natural.

 • Lápis de Boca/Batom/Gloss
 Antes de tudo: lábios hidratados fixam e aderem melhor o 
batom. Lembre-se sempre de andar com um hidratante labial na 
bolsa, o tempo seco e o inverno tendem a deixar nossa pele e lábios 
extremamente sensíveis, precisando hidrata-los diversas vezes por dia.

 O lápis de contorno tem a intenção não só de desenhar melhor 
os lábios, como também de barrar o batom evitando que escorra. 

 Passar o batom com pincel permite desenhar melhor os lábios.

 Experimente tirar o excesso do batom com um guardanapo e 
deixá-lo mais sequinho, irá durar mais. 

 Batons muito sequinhos (efeito matte) realçam as rugas e lábios 
ressecados.

 Batons mega hidratantes e gloss tendem a durar menos.

 Experimente usar o batom como sombra ou blush, um item a 
menos na nécessaire!

 • Pós make
 Para deixar o efeito da maquiagem mais natural ainda, 
experimente borrifar uma água termal ou hi-dratante. 

 Como vimos, a maquiagem natural tem suas diferenças às 
convencionais, por isso leve em conside-ração o retoque ao longo do 
dia. Leve um pó facial e o seu batom junto de você pois certamente, 
sua pele irá respirar e produzir sua oleosidade natural e o seu batom 
irá sair com o tempo.

 • Protetor Solar
 Nos preocupamos com qual protetor solar devemos usar e em 
qual etapa da maquiagem, e com razão. É importante nos protegermos 
das ações dos raios UVA e UVB do Sol, porém sabemos também que 
as opções disponíveis hoje no mercado não são muitos seguras à 
nossa saúde por apresentarem substâncias tóxicas, assim como outros 
cosméticos. Existem os protetores físicos e químicos, sendo estes o que 
estamos mais habituados. Os protetores químicos têm substâncias 
que absorvem a radiação e os protetores físicos criam uma “barreira 
física”, refletindo os raios a partir de substâncias como óxido de zinco 
e ou o dióxido de titânio. Versões caseiras e naturais ainda não são 
atestadas como seguras, por isso pesquise alguma opção industrial
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que seja menos tóxica e que garanta a proteção dos raios solares. 
Dica: Guia de protetores solares a partir de suas formulações, feito pela Nyle Ferrari 

no blog Lookaholic.

Produtoras de conteúdo sobre Beleza Natural:

• Fe Canna 
instagram: @fecanna

• Nyle Ferrari
instagram: @nyleferrari
blog: https://lookaholic.wordpress.com/

• Dra. Patricia Silveira 
instagram: @dermagreen

• Marcela Rodrigues, A Naturalíssima
instagram: @anaturalissima
blog: http://anaturalissima.com.br/

• Cristal Muniz, Um ano sem lixo
instagram: @umanosemlixo
blog: https://www.umanosemlixo.com/

• Karina Viega, Acorda Bonita!
Instagram: @karinaviega
Blog: www.acordabonita.com

• Ewe Alquimias
instagram: @ewealquimias
blog: http://www.ewealquimias.com.br/

  

 Quem sou eu?
 Trabalho com maquiagem desde os meus 17 anos, minha mãe 
é cabelereira desde antes de eu nascer. Cresci no salão e aos poucos 
fui me descobrindo amante da maquiagem. Hoje sinto o maior prazer 
em aliar algo que gosto com algo que acredito: uma beleza real, 
natural e individual que não usa produtos perigosos ao meio ambiente, 
à nós e aos animais. Sou vegana, escolhi o veganismo como uma 
forma política de estar no mundo, para além da alimentação.
 Sou bacharel e licenciada em Artes Visuais pelo Instituto de 
Artes de Sâo Paulo. Também trabalho com arte-educação e desenvolvo 
projetos com fotografia e audiovisual.

Agradeço imensamente seu interesse pelo meu trabalho e a 
confiança em passar um tempo comigo!

Que você leve consigo essa experiência para além da rotina de 
beleza, que sua visão de mundo se amplie e que você busque 

sempre mais.

Mayara Tutumi
2018
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