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Introdução

 

 o u apaixonada por maquiagem desde que consigo me lembrar. 

Adoro tudo relacionado a beleza, esses rituais que nos fazem 

sentir melhor na hora (e depois também). Quando era peque-

na, amava invadir o banheiro da minha avó com minha irmã e 

minha prima para brincar com as maquiagens que ficavam em 

uma fascinante caixa verde. Um pouco mais velha, me divertia 

com as amigas fazendo “dias de beauté” com máscaras caseiras, 

pepinos nos olhos e sessões de make antes das festinhas (eu ma-

quiava todo mundo e nunca sobrava tempo para mim!). Sempre 

acreditei no poder transformador desses momentos para o visual, 

claro, mas também para o emocional — tão importante quanto.

Foi pensando nisso que lancei meu blog, o Dia de Beauté, em 

2007. O objetivo sempre foi inspirar e mostrar como pequenos 

gestos podem tornar o dia mais especial, e, acima de tudo, des-

mistificar a maquiagem mostrando que alguns passos simples 

já fazem a maior diferença no seu rosto, no seu humor, na sua 

autoestima. Sem precisar gastar várias horas (quem tem tempo 

hoje em dia?) ou ter mil e um produtos à disposição. Maquiagem 

é uma coisa mágica, uma aliada incrível, que não precisa ser di-

fícil ou ultraelaborada para dar um bom efeito, muito menos algo 

que você deixa para usar só em ocasiões especiais. Há muito a ser 

explorado entre um rosto lavado e um ultramaquiado, e é isso que 

quero mostrar nas próximas páginas. 
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Sou jornalista de beleza desde 2005 e continuo aprendendo 

coisas novas o tempo todo, truques, técnicas, produtos — esses 

ensinamentos vêm de todos os lados, dos maquiadores mais in-

críveis do mundo, das leitoras e até de amigas que não ligam a 

mínima para maquiagem, e justamente por isso costumam ser 

ótimas inspirações. Uma coisa é certa: impossível ditar regras 

e impor limites quando o assunto pede liberdade e espaço para 

experimentar. Por isso, mais do que ser “o guia definitivo da 

maquiagem”, a ideia deste livro é inspirar e despertar a vontade 

de mergulhar nesse fantástico universo, sendo você uma ini-

ciante, uma obcecada, uma pessoa em busca de dicas para sair 

da rotina, até uma não interessada que sem querer se deparou 

com este livro nas mãos!

Continuo sem acreditar que o sonho de escrever um livro se 

tornou realidade. Dizem que a ficha só cai mesmo quando você 

o vê em alguma livraria... Mal posso esperar para isso acontecer, 

e para saber o que você, que já conhecia o Dia de Beauté ou que 

acabou de chegar, vai achar. E não se esqueça: se o make não ficar 

como você queria, basta tirar e começar de novo. Essa é uma das 

melhores partes.

Alguém duvida de que quase nada é tão legal quanto maquia-

gem?
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COMO LER ESTE LIVRO
ão gosto de regras, de “tem que fazer isso”, de perfeição, 
de maquiagens que são uma fórmula pronta. Há uma infi-
nidade de maneiras de se maquiar, e o objetivo deste livro 

é acima de tudo despertar a vontade em cada um e incentivar a 
descobrir as suas técnicas favoritas, o que funciona em você, os 
produtos que formam o seu kit básico.

Não tem preço se virar sozinha e saber fazer tanto uma ma-
quiagem simples de dia a dia quanto uma superelaborada para 
uma festa especial — e tudo o mais que existe entre esses dois 
extremos! Afinal, há mil possibilidades entre uma cara lavada e 
uma maquiagem completa e quase exagerada.

Acredito que mais do que saber fórmulas fechadas — o make para 
jantar, o da festa de formatura, o da madrinha de casamento... —,  
o ideal é você dominar uma gama de técnicas e looks que pode 
mesclar, incrementar, mudar os tons de acordo com a ocasião, a 
vontade e a necessidade.

Por isso, os “Passo a passo” do livro não são sempre makes 
completos, para incentivar um tipo de “mix & match” da beleza.

Perfeição é outro conceito que me incomoda um pouco, sim-
plesmente porque ela não existe — e por vezes acaba sendo uma 
barreira que nos impede de tentar, já que não vai ficar perfeito... 
Não se prenda a isso.

Também não gosto de ordem, então sinta-se à vontade para ler 
este livro na ordem que desejar, pulando os textos mais longos 
(mas volte para ler depois!), indo direto para o passo a passo do 
olho esfumado, pegando só as dicas rápidas, discordando das lis-
tas de kit básico e avançado... Vale tudo, esse é o espírito!
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LIDANDO COM SEUS
 “defeitos”

D ifícil (para não dizer impossível) ouvir uma mulher di-
zer “não há nada que me incomode na minha aparência”.  
Já na hora de listar os defeitos, nem precisa pedir: fico 

impressionada com a quantidade de mulheres que me escrevem  
reclamando dos seus e perguntando como fazer para resolver 
aquelas questões.

Ninguém é perfeito, mas isso nem vem ao caso. Não estou dizen-
do que toda mulher deveria ter a autoestima nas galáxias e se achar 
maravilhosa, mas já ajudaria muito parar de procurar e se incomo-
dar excessivamente com esses “defeitos” — entre aspas mesmo —, 
que, tantas vezes, só nós enxergamos. 

Em vez de gastar energia com essa negatividade, por que não 
focar em estudar seus pontos fortes e aprender a valorizá-los? 
Essa é uma das coisas que mais amo na maquiagem: ela permite 
realçar o que temos de bom e disfarçar o que não é incrível com 
alguns poucos gestos. É impossível não se sentir mais segura e 
bonita desse jeito!
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  1.  Exagerou no blush?  
Tire o excesso com  
o pincel usado na base 
(sem adicionar mais 
produto) para suavizar  
a cor e esfumar  
as bordas. Veja 
aplicações na p. 65. 

 2.  Depois de aplicar  
o blush, aproveite o 
restinho no pincel para 
sombrear suavemente 
as pálpebras. Veja 
aplicações na p. 92.

 3.  Se seus cílios são  
retos e tombam depois  
do curvex, curve, passe 
uma camada bem leve  
de rímel e espere secar 
para segurar. E só então 
adicione mais e mais 
camadas. Veja na p. 41.

 4.  Experimente vários 
ângulos e comprimentos 
de delineador até achar  
o traçado ideal para 
você. Se quiser fazer  
um traço certinho  
com lápis, lembre-se  
de deixar a ponta  
bem apontada.  
Veja na p. 98.

 

5.  Não tem a mão firme e 
quer fazer um delineado 
gatinho? Cole um pedacinho 
de fita adesiva (vale até 
um curativo cortado) no 
canto externo do olho,  
no ângulo que você deseja. 
Então faça o traço na 
pele logo acima: a fita 
funciona como uma régua! 
Tire depois que estiver 
bem seco. Veja mais  
dicas na p. 98.

6.  Misture! Base com 
hidratante, base com 
primer iluminador, base 
com base, corretivo com 
hidratante, batons de 
várias cores, sombras...… 
Você pode multiplicar 
as opções de efeitos e 
cores dos seus produtos. 
Outras dicas de usos do 
hidratante para melhorar 
sua vida estão na p. 139.

 
7.  Se você faz a maior 

bagunça na hora do 
“esfumadão” preto, deixe 
para fazer a pele depois 
que terminar o olho. 
Outras dicas de esfumado 
estão na p. 92.

 

8.  Tenha cotonetes sempre  
por perto. Eles são os 
melhores amigos na hora  
de corrigir eventuais 
borrões e ajudam a dar  
um acabamento perfeito. 
Veja mais dicas sobre  
como consertar traços  
na p. 97.

 
9.  Preste atenção a luz 

do lugar onde está se 
maquiando. Se for escuro  
e não tiver alternativa 
(uma janela com luz 
natural, um abajur com 
lâmpada mais intensa), 
tenha em mente que na 
claridade seu make ficará 
mais forte, portanto  
pegue leve. Veja também 
como organizar sua  
bancada na p. 48.

10.   Para conferir se cobriu 
direitinho as olheiras, 
coloque a mão na altura 
das sobrancelhas (como 
fazemos para proteger 
os olhos da luz do sol) 
e as observe na sombra. 
Se ainda estiverem muito 
escuras e marcadas, é 
sinal de que ainda dá 
para aplicar um pouco mais 
de corretivo. Mas para 
diminuir mesmo o estresse 
com olheiras, a p. 74  
tem um recado MARA!

DICAS NÃO FALTAM E, PARA QUEM QUER IR DIRETO A ELAS,  
AQUI ESTÃO AS MINHAS PREFERIDAS: 

TOP
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O TREINO DIÁRIO DA maquiagem

I magine a cena: você raramente usa maquiagem; se usa, nunca 
sai do básico — algo tipo pó, rímel e batom, digamos. Aí, apa-
rece uma festa bacana e você decide: é o dia de experimentar 

aquele delineado gatinho, ou arrasar com um olhão preto esfuma-
do, ou usar batom vermelho pela primeira vez! 

Então, uma hora antes de sair de casa, você vai se aventurar. 
Bem, digamos que a chance de dar bobagem é alta. Não que eu não 
incentive experimentações, muito pelo contrário! Mas é mais difí-
cil chegar no resultado desejado quando você tem zero hábito de se 
maquiar com frequência.

Um dos segredos da automaquiagem é ter total intimidade com o 
próprio rosto — e isso você conquista de duas maneiras: com a roti-
na e com a prática, que podem ou não ser a mesma coisa.

a rotina
Se você já está acostumada a usar um mínimo de maquiagem 

todo dia, sempre pode se animar a incluir novos elementos nessa 
equação — coisas não muito trabalhosas, mas que deem um efeito 
legal. Uma simples sombra marrom, por exemplo. Mesmo que não 
faça um olhão esfumado, com o tempo acaba entendendo até onde 
a sombra deve ir para valorizar seus olhos e o uso do pincel. Toda 
essa noção vai tornar muito mais fácil a missão de fazer o esfumado 
dramático quando chegar a hora. 

a prática
Vamos supor que você não quer sair de delineador gatinho todo 

dia, mas sonha em dominar a técnica para usar em certas ocasiões.  
Aí, entra a prática: nada impede que você, antes de tirar a ma-

quiagem toda noite, treine o gatinho até pegar o jeito. Vale para ou-
tros momentos também — quando eu estava na escola, tinha uma 
tarde livre na semana e era o “dia de maquiar”. Eu passava horas 
brincando, testando, sem nenhum compromisso. E esse é o ponto 
mesmo: sem pressão, com o único intuito de aumentar suas habili-
dades. Funciona demais!
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