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RESUMO

A imagem está em alta na sociedade atual e, em algumas situações, é determinante pelo poder que exerce sobre as pessoas, no que tange aos 
sentimentos e percepções. Na indústria da moda, especificamente na atividade das modelos fotográficos, é necessária boa apresentação, que 
valorizem suas melhores características e ângulos. Diante disso, sabendo-se que o ser apresenta feições diferentes, dificultando a formação de 
padrões intocáveis, além da expressiva revolução do mercado de cosméticos que aumenta sobremaneira as opções tecnológicas, existe certa 
dificuldade de identificar qual é a melhor técnica para maquiagem, para quais modelos de rosto e dos olhos. Atualmente a responsabilidade por 
identificar tais questões é dos maquiadores, sugerindo de forma subjetiva qual a melhor técnica para certo formato de rosto e de olhos. Nesse 
contexto a Teoria Fuzzy reveste-se de potencial para subsidiar essas escolhas, pois permite tratar quesitos subjetivos com rigidez científica e 
explorando o conhecimento de especialistas. Assim como resultado dessa pesquisa pretende-se desenvolver um modelo matemático, calcado na 
Composição de Relações Fuzzy, que poderá sugerir as técnicas de contorno e de iluminação de olhos para cada modelo de rosto, ajudando o 
maquiador na decisão final. Entende-se que a sua aplicação prática permitirá, entre outras vantagens, a redução do tempo de maquiagem, a 
quantidade de material gasto e, em consequência, o custo total de certo evento fotográfico. O desenvolvimento do modelo seguiu metodologia 
estruturada na montagem de Relações Fuzzy e na Composição dessas Relações. As Relações forma montadas pelo cruzamento da identificação 
padrão de tipos de rosto, das técnicas de contorno, tipos de olhos e técnicas de iluminação. As Relações Fuzzy (RF) elaboradas foram: RF1 –
modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x tipo de rosto; RF2 - tipos de rosto x técnicas de contorno; RF3 - modelo fotográfico (indivíduo avaliado) 
x tipo de olho; RF4 - tipos de olhos x técnicas de iluminação. As Composições das Relações foram estruturadas unindo-se RF1 com RF2, resultando 
na Relação (RF5) - modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x técnica de contorno; e pela união de RF3 com RF4 que convergiu na Relação (RF6) –
modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x técnica de iluminação de olhos. Ao final do processamento dos dados é possível identificar as melhores 
técnicas de contorno e de iluminação dos olhos, tomando-se características individuais de cada modelo e na percepção do maquiador. Por revisão 
bibliográfica foram utilizados os seguintes dados: tipos de rosto para RF1: oval, triângulo invertido, retangular, longo, triangular e quadrado; cinco 
técnicas de contorno para RF2; tipos de olhos caídos, asiáticos, grandes, juntos, separados, pequenos e fundos, para RF3; e cinco técnicas de 
iluminação para RF4. O modelo matemático foi aplicado em cinco modelos fotográficos diferentes. As Relações Fuzzy RF1 a RF4 foram 
preenchidas com graus de pertinência coletados por entrevista com um especialista tomado como referência. Após o processamento do modelo 
matemático obtiveram-se as Relações RF5 e RF6. Os graus de pertinência obtidos foram criticados pelo maquiador responsável, validando-o. Na 
validação não foram encontradas divergências entre a resposta do modelo matemático e a real escolha do profissional, determinando-se de 
forma rápida e precisa as melhores técnicas de contorno e de iluminação dos olhos.
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