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RESUMO  

A identidade pessoal cada vez mais tem estado presente nos momentos mais 

especiais da vida das pessoas e a consultoria de imagem para noivas tem sido uma 

ferramenta muito importante para identificar e construir cada perfil individualmente, 

trazendo personalidade, harmonia na imagem e na mensagem que deseja transmitir 

no dia do seu casamento, de modo que consiga obter a resposta desejada. Com isso, 

esse estudo se propõe a mostrar como a maquiagem visagista, em conjunto com os 

elementos do estilo pessoal e as cores, são grandes aliados na comunicação não 

verbal. Através da pesquisa na literatura, foi analisado que existem diversos estilos de 

noivas a serem escolhidos ou customizados, e formatos na face que com técnicas de 

contorno adequadas alcança-se a harmonia.  
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INTRODUÇÃO  

Ao ver uma pessoa pela primeira vez, a imagem que ela reproduz pode ser o 

suficiente para tirarmos conclusões e julgarmos em relação a personalidade e estilo 

de vida. Somos seres visuais e segundo a pesquisa de linguagem corporal feita pelo 

psicólogo Albert Mehrabian, 55% da comunicação é concedida pela visualização do 

rosto, 38% pela percepção do tom de voz e apenas 7% é atribuída verbalmente. Isto 

é, 93% da comunicação não é verbal e é responsável pela formação de uma primeira 

impressão. Através desse pensamento a consultoria de imagem fortalece o maior 

elemento da comunicação (RECTOR & TRINTA, 1985). 

O casamento é um rito tradicional e é declarado como um dos dias mais 

importantes da vida de uma mulher. Por mais que tenha se modificado com o tempo, 

sua sobrevivência é tida pela relevância emocional, assim a mensagem que uma noiva 

deseja passar através de sua figura é igualmente importante, influenciando 

diretamente na autoestima (KALIL, 2011). 

Certamente cabelo e maquiagem são itens fundamentais na construção do 

estilo pessoal, são a chave para a composição de um look e podem transformar tanto 

para melhor quanto para pior (GARCIA, 2013). 

A beleza da noiva está diretamente ligada no conforto e segurança, na 

execução de suas escolhas e na realização de seu sonho: o casamento.  Para que 

esse isso aconteça é essencial atendermos de forma personalizada, entendendo e 

reconhecendo a mensagem que a mesma deseja transmitir (HUNGRIA, 2015). 

Levando isso em consideração, a consultoria para noivas pode ajudar a 

eliminar qualquer ruído ou conceito indesejável para o grande dia, e individualizar 

através de testes e técnicas descobrindo-se, estilo pessoal, formatos de rosto, 

sobrancelha, nariz, boca, queixo e coloração pessoal – que é fundamentado nos tons 

de cabelo, olhos e pele da noiva. Todas essas referências servem para formar um 

conjunto único e se apoia principalmente na idealização da maquiagem com foco em 

harmonização e valorização de uma beleza especifica. 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a importância das orientações 

oferecidas na consultoria de imagem para noivas com o foco em maquiagem visagista, 

buscando verificar se esses conceitos conseguem trazer harmonização, 

personalidade e transmitir a mensagem desejada. Pesquisar na literatura o grau de 



importância que o casamento tem na sociedade, explorar quais são os perfis dos 

noivos e dos estilos de casamento atualmente, estudar se as técnicas de maquiagem 

visagista ajudam a transmitir as características pessoais de cada noiva trazendo 

individualidade e examinar a importância da harmonização e personalização da 

imagem da noiva no dia do casamento. 

O rosto da noiva será o centro das atenções no dia de seu casamento. Daí 

vem a importância da escolha de um bom maquiador e da maquiagem adequada 

(MATARAZZO,1997). O intuito deste trabalho é pesquisar e mostrar qual o nível de 

influência que a consultoria de imagem tem nas noivas, principalmente a escolha da 

maquiagem ideal. Explorar a genuinidade das informações e compreender a 

transformação que isso traz para elas no dia e do casamento, refletindo na imagem 

pessoal e autoestima. 

 

CASAMENTO  

O casamento é uma das tradições mais antigas e alastradas pelo mundo, é 

disseminado em várias religiões ou mesmo sem religião, mas é mais comum aos 

cristãos.  

Na atualidade, seu conceito é uma atividade, contrato, formalidade ou 

cerimônia que une duas pessoas. Essa vida conjunta inclui a partilha de interesses, 

atividades e responsabilidades entre as partes envolvidas. Contudo, os primeiros 

formatos de casamento eram feitos como ferramentas de preservação de tratos entre 

grupos sociais, como fazer alianças militares ou políticas. 

Esse ritual tradicional se modificou ao longo do tempo, mas ainda continua 

sendo um momento esperado por muitos casais, sendo uma cerimônia intima ou em 

uma igreja luxuosa. Hoje tem a função de reunir amigos e familiares para a 

comemoração do amor, onde todos desejam muita sorte e felicidade ao casal. É um 

momento único. Em pesquisa antropólogos dizem a importância de experimentar esse 

rito de passagem, é uma forma de dizer que os noivos se encontraram e estão felizes 

juntos (KILIL, 2011). 

Organizar um casamento requer muita paciência, os noivos precisam ter 

calma para tomar decisões e pesquisar bastante sobre todos os fornecedores, eleger 

aqueles que estejam dentro dos gostos pessoais e também do orçamento planejado 

(HUNGRIA, 2015).  



Os custos são uma grande preocupação, mas não necessariamente um 

casamento precisa ter um gasto tão exorbitante (KILIL, 2011). 

Segundo o IBGE, em 2017 houve 1.064.489 casamentos entre cônjuges 

masculinos e femininos, 2.500 entre cônjuges masculinos e 3.387 entre cônjuges 

femininos, no total de 1.070.376 casamentos registrados.  

O desequilíbrio econômico do casal as vezes influência nos custos da festa, 

mas o evento sendo modesto ou extravagante ainda é muito realizado no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE NOIVAS 

“Estilo é um jeito simples de expressar coisas complicadas – Jean Cocteau” 

(GARCIA, 2013, p13). 

Atualmente as noivas tem dificuldade de unir os elementos que construam a 

identidade pessoal, pois existem muitas opções no mercado e as tendências se 

renovam a cada momento. Mas, sabendo identificar os estilos que agradam, os 

passos seguintes ficam muito mais fáceis, facilitando a criação de um conjunto que 

lhe represente (ZAHN, 2017). 

Baseado no livro Constance Zahn: o guia essencial de casamento da autora 

Constance Zahn que, classificou os estilos de noivas, descreveu-se como seriam os 

detalhes de cada um. 

 

Figura 1: Casal de noivas. 

Fonte: http://www.andersonbarbozafotografia.com.br/portfolio/casamentos/236929-fabianaemayara 

 



Noiva Clássica 

Uma noiva clássica é moderada e discreta, adora seguir tradições e ser 

atemporal. O vestido seria de tecidos encorpados e textura leve, por ser conservadora 

usaria mantilha ou uma joia da família. A decoração provavelmente escolheria tons 

claros e neutros como champanhe, bege e cinza (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Noiva Boho 

A noiva deste estilo é romântica, serena e adora elementos da natureza. O 

vestido seria fluido e esvoaçante com uma produção vintage e delicada. O cenário 

para o casamento transmite tranquilidade, feminilidade e descontração (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2: Painel de referências para noiva clássica. 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 173p. 
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Noiva Minimalista 

Essa noiva adora tudo o que é simples e despojado, na produção menos é 

mais, mas sem perder a elegância. O vestido seria comedido, mas com um caimento 

perfeito e impecável. Na decoração estariam presentes referencias de arquitetura e o 

local seria refinado (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 175p. 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 177p. 

Figura 4: Painel de referências para noiva minimalista. 

      Figura 3: Painel de referências para noiva boho. 
 

 



Noiva Glam 

Ao contrário da minimalista, esse estilo é exibicionista. Adora se sentir 

poderosa e a intenção é surpreender a todos. O vestido seria único e exclusivo com 

um toque de sensualidade, aqueles que deixam todos de queixo caído. Tudo no 

casamento teria muito brilho, glamour e luxo (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiva Tropical 

Essa noiva está preocupada principalmente na energia de cada detalhe. Um 

local de frente ao mar com muitas flores vibrantes seria ideal para ela. Trabalhos 

artesanais e elementos que lembram a cultura do brasil com certeza estarão presentes 

no casamento. O vestido seria confortável e com tecidos naturais. Alto-astral, alegria 

e jovialidade são os lemas da mesma (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 179p. 

Figura 5: Painel de referências para noiva glam. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiva Fashionista 

A noiva deste estilo é completamente apaixonada por moda, segue todas as 

tendências e ao mesmo tempo procura exclusividade. Esse estilo pode ser bem 

versátil e cosmopolita, mas o que importa é que a produção tenha um conceito. Adora 

elementos de arte e a autoconfiança está em todos os detalhes (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Painel de referências para noiva tropical. 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 183p. 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 181p. 

Figura 7: Painel de referências para noiva fashionista. 

 



Noiva Moderninha  

Essa noiva não está exatamente realizando um sonho de infância, mas a 

vontade de compartilhar seus sentimentos com amigos e familiares falaram mais alto. 

Não gosta de seguir protocolo e foge um pouco dos padrões. Ela com certeza vai 

escolher um acessório ou um modelo de vestido que chame atenção. Adora cores 

contrastantes e faz combinações desafiadoras e diferentes. A decoração teria tons 

escuros e fortes, como vermelho, roxo e azul (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiva Contemporânea  

A noiva deste estilo procura lojas e fornecedores que tragam o que mais vende 

atualmente. Ela foge do vestido princesa, de coisas ultrapassadas e de tradições, as 

inspirações são totalmente atemporais, vive o agora e estima designs do momento 

(ZAHN, 2017). 

 

 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 185p. 

 

Figura 8: Painel de referências para noiva moderninha. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLORAÇÃO PESSOAL 

As cores são essenciais na formação da comunicação não verbal, elas 

causam sensações e afetam as pessoas, cada cor atua em um modo diferente 

dependendo da ocasião. O vermelho pode ter efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. 

O verde pode atuar como algo relacionado a saúde ou calmante. O amarelo pode ter 

um efeito caloroso ou irritante. Nenhuma está ali sozinha, está sempre cercada de 

outras cores. A cada efeito depende do conjunto que a cerca. 

 Além de afetar o comportamento certas cores ficam enraizadas em nossa 

linguagem e em nosso pensamento, psicologicamente e pela tradição história criando 

uma simbologia (HELLER, 2012). Para a noiva as cores auxiliam na harmonização e 

antes de escolher a paleta de tonalidades, é importante conhecer o significado de 

cada cor e as sensações que elas trazem, seja na decoração e ambientação do local, 

na maquiagem, no buque, no vestido, no sapato e acessórios.  

Johannes Itten, pintor, fez uma descoberta nos anos de 1920 quando era 

professor de pintura na Escola de Arte Bauhaus, na Alemanha. Observando seus 

alunos durando exercícios de pintura livre, cada um deles destacavam cores 

semelhantes às de sua coloração pessoal – cor da pele, olhos e cabelo. Criou então 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 187p. 

Figura 9: Painel de referências para noiva contemporânea. 

 



a teoria de que o mais apropriado seria que as cores se repetissem. A partir dessa 

observação na década seguinte, foi criado pelo escritor Robert Dorr, um sistema de 

cores que se classificava em cores quentes e frias. Esse sistema também serve para 

harmonizar as cores entre si, desde de então tem sido usado por diversas indústrias 

(HALLAWELL, 2009). 

Quando se é usado cores que harmonizam com a sua coloração, a aparência 

se torna mais iluminada, saudável e jovial, caso contrário, quando as cores são usadas 

em conflito, a imagem mostra um aspecto cansaço, envelhecimento e pálido. 

A análise da coloração pessoal é avaliada a partir do tom da pele, da cor dos 

cabelos e dos olhos, variando as cores de acordo com a pigmentação. Os três 

pigmentos são: hemoglobina – vermelho, melanina – marrom-azulado/ marrom-

alaranjado e carotina – amarelo. E diante desta observação a coloração pode ser 

quente ou fria. 

As cores quentes são geralmente mais luminosas, têm o subtom amarelo, 

como vermelho-alaranjado, laranja, amarelo, amarelo-esverdeado, dourado, verde-

azeitona, pêssego, ferrugem, marrom-escuro, cobre, caramelo e off White. E as cores 

frias tem a concepção de menos intensidade, têm o subtom azulado, como azul, vinho, 

verde-esmeralda, azul-cobalto, violeta, rosa, prata, preto e branco (AGUIAR, 2015). 

 

MAQUIAGEM VISAGISTA 

A maquiagem não tem a função apenas de embelezar, ela é um poderoso 

acessório que reforça a personalidade e a atitude transmitida em um determinado dia 

e lugar, é um elemento de transgressão, uma ferramenta onde enfatiza sua marca 

pessoal. É essencial estar sem maquiagem para reconhecer o rosto, identificar para 

enfatizar o belo e amenizar o que lhe incomoda em busca da harmonização 

(MOLINOS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O visagismo traz o conhecimento sobre a estrutura da cabeça. Na maquiagem 

ele proporciona o a análise das formas e proporções do rosto, levando em 

consideração todos os detalhes: formato da face, olhos, sobrancelhas, nariz, boca e 

queixo.  

Grande parte das técnicas de maquiagem usam como auxilio o jogo de luz e 

sombra e o uso das cores, para aumentar, diminuir ou conservar o volume da face, 

destacando ou escondendo algo que se deseje. A cor se é percebida quando a luz 

incide sobre o rosto, iluminando-o e dando condições para sua visualização e o que 

fica na sombra se torna escuro. Para esse recurso utiliza-se o tom mais claro de um 

produto especifico de maquiagem para aumentar o volume, e um tom mais escuro 

para diminuir o volume. Entre o mundo dos maquiadores essa técnica é chamada de 

luz e sombra, uma ferramenta importante para harmonizar as linhas, revelando uma 

imagem harmoniosa, projetando o rosto (HALLAWELL, 2003). 

O visagismo citado neste trabalho é baseado em toda a história que já foi 

criada até os dias de hoje. Estudando primeiramente Max Factor, que foi o grande 

pioneiro da indústria de cosméticos, criador das primeiras técnicas de contorno facial 

e que dedicou sua vida a alastrar a maquiagem no cinema (BASTEN, 2012). Seguindo 

por Fernand Aubry, que no ano de 1937 criou o conceito de visagismo, com o intuito 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 229p. 

Figura 10: Maquiagens para noivas. 



de, a partir da arte de criar uma imagem pessoal é usado o mesmo conceito, da 

valorização do rosto (HALLAWELL,2006). Dando continuação com a família 

Westmore, maquiadores que dominaram Hollywood. Depois de estudarem os rostos 

das atrizes, chegaram a conclusão que o rosto oval seria o mais harmônico, assim as 

técnicas de contorno eram usadas para deixar o mais próximo do oval. E logo após 

Kevyn Aucoin, maquiador e fotografo que amplificou e globalizou as técnicas deixando 

acessível para todos. O legado de Kevyn vive através de suas técnicas testadas e 

incorporadas até hoje, de seus livros best-sellers e de sua linha de maquiagem 

(LYRIO, 2015). 

É importante diferenciar os formatos de rosto, olhos, sobrancelhas, nariz, boca 

e queixo, pois os formatos indicam o estilo de cabelo e da maquiagem mais adequado, 

e antes de poder criar ou modificar é preciso reconhecer (HALLAWELL, 2003). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Formatos de Rosto 

Rosto redondo: arredondado, sem ângulos definidos. Formato angelical ou 

infantil, a testa e o queixo são geralmente menores e os olhos frequentemente mais 

espaçados. Para harmonizar esse rosto, utiliza-se a aplicação de um tom mais escuro 

nas laterais e um tom mais claro no centro, dando a impressão que o rosto é mais 

alongado. 

Rosto quadrado: ângulos retos. As linhas verticais e horizontais são 

proporcionais, as têmporas não são muito profundas, a linha da mandíbula 

encontrasse abaixo da linha da boca e percorre quase horizontalmente até o queixo, 

deixando pronunciado. Para harmonizar deste rosto, utiliza-se o tom mais escuro nos 

ângulos mais destacados e o mais claro no centro. 

Fonte:http://www.visagismo.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=532 

Figura 11: Imagens de Fernand Aubry. 



Rosto retângulo alto: ângulos retos, com distância maior entre a testa e o 

queixo. As maçãs do rosto não são saliente e descem até a mandíbula numa linha 

com pouca inclinação. A linha da mandíbula está localizada abaixo de linha da boca. 

Nesse rosto, para harmonizar utiliza-se o tom mais escuro nos ângulos acentuados 

de testa e queixo, e o tom mais claro nas têmporas (HALLAWELL, 2003). 

Rosto retângulo baixo: ângulos retos, com a distância entre a testa e o queixo 

menor, esse rosto é largo e curto. A linha da mandíbula é abaixo da linha da boca. 

Para harmonizar este formato, utiliza-se o tom mais escuro nos ângulos pronunciados 

e nas laterais da face, e o tom mais claro no centro, criando uma faixa de luz 

(TRINDADE & TRINDADE, 2017) 

Rosto triangulo alto: As principais características deste formato estão na testa 

larga e mandíbula estreita, praticamente não se percebe a curva da mandíbula e o 

rosto é formado por uma linha continua que percorre da maçã do rosto até o queixo, 

formando um ângulo acentuado. Nesse caso, o tom mais escuro é aplicado nas 

laterais da testa e abaixo do osso do zigomático e o mais claro no centro do rosto. 

Rosto triangulo baixo: Sua característica mais relevante é a mandíbula 

bastante evidente, larga e quadrada, enquanto a testa é pequena e estreita, 

geralmente tem as têmporas profundas. Para harmonizar esse rosto utiliza-se o tom 

mais escuro nos ângulos da mandíbula até abaixo do osso do zigomático, ilumina-se 

o centro do rosto e têmporas. 

Losango: Esse formato tem geralmente as maçãs do rosto acentuadas, quase 

nenhuma definição no maxilar, queixo pequeno e a testa forma uma ponta ou curva 

pronunciada. Esse rosto harmoniza-se escurecendo as maçãs do rosto e clareando o 

centro e a mandíbula (HALLAWELL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte: https://livrosdevisagismo.com.br/visagismo-academico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de Olhos 

Os olhos são a essência da maquiagem, o local onde os maquiadores 

conseguem realizar seu lado criativo, pode ser realizado diversas técnicas e efeitos 

diferentes, uma beleza bem-feita na área dos olhos é primordial para que a 

maquiagem fique fascinante (AUCOIN, 1997). 

Olhos amendoados: são elevados na parte externa dos olhos, com isso a base 

é inclinada para cima. 

Olhos caídos: são rebaixados na região externa, portanto a base é inclinada 

para baixo. O ideal neste olho, seria usar uma sombra mais escura em direção ao 

ponto externo no côncavo. 

Olhos redondos e abertos: estes olhos têm as pálpebras arredondadas, a 

base dos olhos também é arredondada, dando a impressão que os olhos são maiores. 

As sombras neste olho podem ser aplicadas na horizontal entre cores medias e 

escuras. 

Olhos cerrados: a principal característica é ser largo e pequeno, a pálpebra 

superior quase não possui ângulo. Para este formato um tom mais escuro deve ser 

aplicado criando um côncavo acima do natural, em formato arredondado. 

Olhos asiáticos: nestes olhos as pálpebras quase não são visíveis e dá a 

impressão que foi puxada para a extremidade externa. O melhor neste olho é aplicar 

Figura 12: Formatos de rosto. 



sombras acima dos olhos criando um côncavo que não existe, esfumando em formado 

arredondado. 

Olhos grandes: em comparação com os outros elementos do rosto os olhos 

são grandes e domina as atenções. Estes olhos ficam ótimos com tons escuros e 

profundos, como preto e marrom. Utiliza-se as sombras em toda a região da pálpebra 

móvel, dando a impressão que o olho é menor. 

Olhos pequenos: são menores em relação ao nariz e boca. Para deixa-los 

visivelmente maiores aplica-se uma sombra mais clara na pálpebra móvel e a mais 

escura somente no canto externo do olho, percorrendo pelo côncavo. Na linha d’água 

lápis bege também é um ótimo truque. 

Olhos separados: a distância entre os olhos é igual à largura de um olho, os 

olhos separados têm essa distância maior. Neste caso sombras escuras usadas até 

o canto interno dos olhos auxilia no disfarce. 

Olhos juntos: a distância entre os olhos é menor que a da largura de um olho. 

Portanto é feito ao contrário, a sombra clara é aplicada no canto interno dos olhos 

(HALLAWELL, 2003). 
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Caído
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Cerrado

Asiático

Juntos

Pequenos Grandes 

Fonte: Visagismo – Harmonia e Estética, 122-126p. 

Separados

Figura 13: Formatos de olhos. 

 



Formatos de Sobrancelhas 

Sobrancelhas levantadas: o espaço entre a extremidade da sobrancelha e o 

olho são do tamanho da íris do olho. O lado interno é mais baixo que o externo. 

Sobrancelhas retas: tem pouca ou nenhuma curvatura, geralmente tem pouco 

espaço entre elas e os olhos. Neste formato a aplicação de um produto adequado 

para sobrancelha acima do ponto onde seria a angulação e iluminando abaixo, 

melhora a aparência. 

Sobrancelhas caídas: Também tem pouco espaço entre os olhos e o lado 

externo é mais baixo que o interno. Preenchendo abaixo da parte interna e iluminando 

a parte externa pode auxiliar na harmonização. 

Sobrancelhas curtas: são levemente curvas e centralizadas. Neste caso usa-

se o produto para completa-las. 

Sobrancelhas longas: podem ser juntas ou ir muito além da linha dos olhos. 

Para a harmonização deste formato é necessário o auxílio de um designer de 

sobrancelhas, onde removera os pelos a mais (HALLAWELL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de nariz 

 O nariz padrão são proporcionais, a base do nariz é um pouco menor 

comparado entre os cantos internos dos olhos. Olhando de lado ele forma um ângulo 

de mais ou menos 60° (HALLAWELL, 2003).  

Nariz achatado: a ponta do nariz é caída. Neste caso aplica-se um tom mais 

escuro na base e sombreando levemente as laterais e o tom mais claro no centro. 

 Nariz curto: visto de frente, apresenta o comprimento, comparado com a 

largura, menor que o padrão. Para harmonizar usa-se um leve sombreado do tom 

mais escuro nas laterais e um tom mais claro no centro. 

Levantadas Retas Caídas

Longas Curtas

Figura 14: Formatos de sobrancelhas. 

Fonte: Visagismo – Harmonia e Estética, 128-131p. 

 



 Nariz largo: é parecido com o curto, mas à medida que difere é a largura, que 

comparado com o comprimento do nariz e o tamanho do olho é maior que o padrão. 

Para este formato utiliza-se o tom mais escuro nas laterais e um tom mais claro no 

centro. 

 Nariz estreito: comprando o comprimento com largura, nota-se que a largura 

do nariz é menor que o padrão. Neste caso aplicasse o tom mais escuro na base do 

nariz e nas laterais fora da linha original e iluminasse o centro.  

 Nariz amplo: é pronunciado e largo, geralmente ocupa uma área maior que um 

terço do rosto. Aplica-se o tom mais escuro nas laterais do nariz e o tom mais claro 

no centro (TRINDADE, 2017) 

Nariz arrebitado: a ponta do nariz é elevada. Para harmonizar esse formato 

utiliza-se o tom mais escuro na ponta. 

 Nariz com osso nasal saltado: há uma elevação no meio do nariz. Neste caso 

utiliza-se bem levemente o tom mais escuro em cima do osso saltado (HALLAWELL, 

2003).  

 

 

  

 

 

 

Formatos de Boca 

 A boca padrão tem os lábios superiores e inferiores da mesma grossura, os 

cantos da boca formam uma linha reta, o bico no alto do lábio superior é definido e 

arredondado. 

Boca fina: os lábios são estreitos. Para harmonizar é aplicado um lápis para 

contorno nos lábios acima da linha da boca e tons com brilho e cintilancia também 

auxiliam na impressão que a boca é visivelmente maior. 

 Boca grossa: possuem os lábios grossos, a altura é maior que o padrão. Caso 

o desejo seja disfarça-la é usado como batom tons menos vibrantes, opacos e claros, 

como nude e rose. 

Boca caída: esse formato tem os cantos caídos, formando um arco para baixo. 

Para disfarçar utiliza-se base nos cantos dos lábios para apagar o efeito caído e 

aplica-se o batom criando a forma desejada 

Achatado         Curto              Largo            Amplo             Estreio             Torcido              Osso saltado     Arrebitado 

Figura 15: Formatos de nariz. 

Fonte: Visagismo Acadêmico, 76-77p. 



Fonte: Visagismo – Harmonia e Estética, 151;152p. 

Boca ascendente: é identificado quando um lábio é maior que o outro. Para 

harmonizar é realizado um preenchimento com o batom no lábio menor, uma linha 

exterior ao natural (TRINDADE et tal, 2017). 

 Boca pequena: ela é menos larga que o padrão, os lábios podem ser normais, 

finos ou grossos, os cantos da boca estarão num eixo vertical entre a íris e o canto 

interno dos olhos. O contorno acima da linha da boca também pode ser usado e utiliza-

se também um tom mais claro no centro da boca deixando-a pronunciada 

(HALLAWELL, 2003).  

 

 

 

 

  

 

Formatos de Queixo 

O queixo padrão normalmente há uma leve inclinação na parte inferior do 

rosto, o lábio superior projeta-se um pouco mais que o lábio inferior, e este, um pouco 

mais que o queixo. 

Queixo pronunciado: o queixo é mais pronunciado que a boca e o restando 

do rosto. Para harmonizar usa-se um tom mais escuro para disfarçar. 

Queixo retraído: olhando de perfil o queixo é encolhido, fica mais próximo do 

eixo do canto da boca. Para harmonizar utiliza-se um tom mais claro para evidenciar 

(HALLAWELL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciado Retraído 

         Fina                       Grossa                      Caída                  Ascendente            Pequena 

Figura 16: Formatos de boca. 

Fonte: Fonte: Visagismo Acadêmico, 73-74p. 

 

Figura 17: Formatos de queixo. 



CABELO E PENTEADOS 

O cabelo é a moldura do rosto, e depois da análise visagista identificando os 

formatos, ele pode ser mais um elemento que deve ser usado a favor da noiva para 

valorizar o rosto. 

Coque: é um penteado romântico, clássico e atemporal. Existem muitas 

variações, ele pode ser baixo, alto ou de lado, pode ser mais soltinho ou desfiado, 

com acessórios ou tranças, é um penteado muito versátil. 

Rabo de cavalo: é uma alternativa para cabelo preso, um aspecto mais 

descontraído. 

Meio preso: também é muito versátil e fica bem na maioria das mulheres, uma 

alternativa com tiara ou guirlanda, para um lado só ou em cascata. Pode ter diversos 

acabamentos e acessórios. 

Solto: Fios com textura e volume, pode ser usado com aplique para dar mais 

estrutura. É possível ser combinado com tiara, pentes e flores. 

Cabelos curtos: Geralmente usado por mulheres de personalidade forte. Uma 

flor, um casquete ou uma voilette compõe o look. 

Cabelos cacheados: podem ser usados presos ou soltos, já possuem um 

volume natural e noivas que usam seus cachos costumam mostrar que isso é a sua 

marca registrada (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 233;235p 

 

Figura 18: penteados para noivas. 

 



VESTIDO E ACESSÓRIOS 

O vestido da noiva é uma das coisas mais esperadas para o grande dia, ele 

carrega histórias, sonhos e diversos sentimentos. Duas coisas precisão ser levadas 

em consideração na escolha do vestido: adequação e estilo pessoal. Conhecer o 

corpo e analisar o que vai valorizar e disfarçar, sempre usando as formas ao seu favor. 

Decote amplo: esse modelo traz muita elegância a quem tem bustos fartos. 

Um decote fechado pode trazer mais volume, dando a impressão que o busto é maior 

ainda. 

Um ombro só: combinam com noivas mais modernas e como possuem linhas 

verticais ajudam a alongar a silhueta. 

Saias amplas: são imponentes e glamorosas. Para quem quer disfarçar 

quadris largos são uma ótima opção. 

Corte sereia: possui um desenho sensual, valoriza as curvas e aumenta o 

quadril. 

Saia reta: são as mais indicadas para quem quer alongar a silhueta, não 

possui tanto glamour mais é muito elegante. 

Aplicações em 3D: vestidos com esse trabalho ajudam a criar volume nas 

regiões desejadas. 

Blousé: as noivas boho adoram esse estilo de vestido, ele é confortável, não 

marca a cintura e é levemente descontraído. 

Peplum: conhecido também como basque, é feita aplicação de tecidos 

pregado da altura da cintura, tem um charme retro. Marca a cintura e cria mais volume 

no quadril. 

Ombro a ombro: clássico e chique, que valoriza os ombros, e pode ser usado 

como truque para equilibrar com o quadril. 

Cava americana: Valoriza ombros estreitos e alonga a silhueta. 

Noiva gravida: a melhor opção e mais confortável é usar um corte abaixo do 

busto e uma saia solta (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 



Figura 20: acessórios para noiva. 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 197;205p 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 166;168;170p 

 

Fonte: Constance Zahan – O guia essencial de casamento, 197;205p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do vestido, o véu é um acessório que carrega em si muito simbolismo. 

Os principais tipos de véus são: mantilha, véu amantilhado, véu liso e voilette. Todos 

eles dão mais destaque a noiva e torna ainda mais convencional. 

A escolha do sapato também é outro item que complementa o look, faz com 

que seu andar seja fluido e harmonioso, deixando com mais postura. É preciso pensar 

no conforto, o estilo do casamento e no vestido porque eles influenciam totalmente na 

sua escolha (ZAHN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: vestidos de noiva. 

 



MÉTODO   

 

Foi utilizado o método de revisão de literatura narrativa de natureza dedutiva com a 

finalidade de explorar informações que leve uma conclusão sobre analises já feitas ou 

implícitas em conteúdos bibliográficos e sites. Comprovando assim saber se a 

informação é válida ou não. 

CONCLUSÃO 

Com este estudo é revelado que o conceito visagismo, tem se provado, suas 

técnicas são ferramentas essenciais na criação de uma imagem harmônica. Mediante 

os formatos e cores é possível criar sensações e revelar o estilo pessoal de cada 

indivíduo. Demonstrando que para as noivas a consultoria de imagem com foco em 

maquiagem é essencial para seu grande dia, pois está diretamente ligado no aumento 

da sua autoestima e segurança. 
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