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RESUMO 

 

 Este trabalho busca entender a contribuição e a importância técnica e artística da 

maquiagem para a história do cinema, e a partir dela entender como sua prática 

enriquece a formação educacional das emoções e dos sentidos, assim colaborando para 

o desenvolvimento pessoal de cada aluno em sociedade e na interação com o espaço 

escolar, fazendo com que o alunos entenda a melhor maneira como ele próprio adquire 

o conhecimento e fazendo-o tirando melhor aproveitamento das experiências praticadas 

através das oficinas de maquiagem e caracterização. Para isso faremos um breve 

panorama histórico sobre os recursos da maquiagem e focaremos na parte educacional 

partindo de uma experiência pessoal em sala de aula. 

 

Palavras-chave: maquiagem, caracterização, cinema e educação, arte-educação. 
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                                  7 

INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos anos podemos observar a maquiagem na indústria cinematográfica 

como parte dos efeitos especiais e caracterização dos personagens, como seu fosse um 

atributo supérfluo, apenas para destacar os personagens mais relevantes ou completar a 

narrativa já contada pela cena, como o sangue que sai depois do corte, ou a cicatriz que 

fica depois do acidente... Mais será que a maquiagem é apenas um elemento superficial 

que pode ser substituído por composição visual ou efeitos posteriores? Somos 

acostumados a comparar trivialidade da maquiagem utilizada no dia a dia com a 

maquiagem que é feita no cinema, e por isso carregamos com esse pensamento os 

mesmo valores e importância que atribuímos a maquiagem de beleza a maquiagem de 

caracterização. Ou apenas comparamos as maquiagens de efeito ao exagero e a 

superficialidade dos filmes comerciais. Porém para além do que conhecemos como 

maquiagem para o cinema hoje, existe um histórico que remete a ela toda a importância 

que qualquer outro equipamento de filmagem teria durante as gravações, ao qual sem 

ela, nada poderia ser filmado. E mesmo com o avanço tecnológico, a maquiagem foi 

ganhando espaços diferentes e finalidades diferentes das já conhecidas por nós, com 

impactos negativos e positivos como o inicio da indústria dos padrões de beleza, dando 

forma a frase que nós ouvimos até hoje, “Bela como uma atriz de cinema”, e a 

composição do personagem por completo, trazendo na pele do personagem suas 

vivencias ou sentimentos, ou até mesmo identificação visual do espectador com o 

personagem como as características físicas de um vilão ou de um mocinho. Por essas 

últimas, a maquiagem ganha um valor especial quando é pensada como prática 

educacional, pois se podemos tornar físicos alguns elementos dos nossos sentimentos, 

fica mais fácil entender como cada um pode ser interpretado de maneiras diferentes de  
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aluno para alunos. Podemos com isso, trabalhar a educação e externização dos 

sentimentos, identificar dificuldades de socialização, conflitos pessoais com a aparência 

e a criação de valores machistas que relacionam a maquiagem com a imagem feminina, 

entre outros. Também veremos a maquiagem como um agente de inovação nas formas 

de se adquirir conhecimento e promover interesse nos alunos e a partir disso o retorno 

positivo na saúde física e mental.  

 Para formar as ideias e direcionar os estudos que foram aplicados no texto, parti 

de uma experiência pessoal vivenciada através de uma oficina de maquiagem, também 

comparei essa experiência com uma outra anterior e aos problemas apontados na rotina 

dos professores de educação artística e suas dificuldades para ser compreendidos pelos 

alunos, sociedade e escola como educadores importantes tanto quanto os outros 

educadores de outras matérias.  
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Capítulo 1- A importância da maquiagem para o cinema e o audiovisual e sua 

contribuição para a história. 

 

 No período pré-classico do cinema, em 1915, a tecnologia dos filmes, 

apesar de serem bem inovadoras para a época, ainda precisava de muito trabalho 

manual e técnicas improvisadas para conseguir um efeito legível na impressão 

da imagem no negativo. O fato de poder capturar uma imagem e reproduzi-la ser 

algo que mexia com a fantasia dos espectadores, não era o suficiente para os 

diretores e seus grupos de contribuidores, que exerciam varias funções até 

mesmo os atores, se darem por satisfeitos na hora de compor o roteiro dos 

filmes. 

 Os filmes eram ortocromáticos, o que significa que eram mais sensíveis 

as cores verde e azul, mais ao verde que ao azul, pouco sensíveis as cores 

amarela e laranja, e nada sensível a cor vermelha, podendo assim ser revelado 

sob a luz vermelha e não sofrer danos. Não existiam muitas variações de tons 

entre o preto e branco, como as nuances de cinza, porque o que era verde e azul 

poderia parecer pálido ou branco, e o que era vermelho se igualava ao tom de 

preto
1
. Por causa da circulação sanguínea, nossa pele tem muito vermelho, o que 

fazia necessário o uso de maquiagem em grande quantidade em todo o corpo dos 

atores que ficava a mostra nas cenas, tornando-a um elemento indispensável e de 

grande importância para a qualidade das imagens. O ISO das câmeras também 

não ajudava, eram entre 6 e 8, o que tornava necessário a arquitetura dos  

                                                           
1
 http://www.queimandofilme.com/2012/10/15/escolhendo-o-melhor-filme-pra-cada-situacao-parte-1-

preto-e-branco/ 
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estúdios completamente translucidas, desde o teto as paredes, tendo como fonte 

de iluminação principal o sol, o que intensificava ainda mais o vermelho da pele. 

 Devido ao calor intenso no local, a reposição da maquiagem era feita 

constantemente. Não existia o cargo de maquiador e nem de figurinista, As 

atrizes eram responsáveis pelo seu figurino, tirado de seu próprio guarda-

roupas.
2
 Já a maquiagem, como vimos, era um atributo técnico e não um 

elemento da composição do personagem e por isso, qualquer um da equipe 

poderia ocupar o cargo de “maquiador”. 

 Em 1906 começa a ser comercializado os primeiros filmes 

pancromáticos, cuja revelação era sensível as todas as cores
3
, e por isso 

produzindo mais nuances de cinza e trazendo uma sensação mais realista das 

cores naturais. Porém seu custo era 3 vezes maior que o ortocromático, e por 

isso a sua substituição ocorreu lentamente, sendo utilizada com mais frequência 

a partir de 1918
4
.  Com a chegada da nova tecnologia o uso da maquiagem não 

era mais aplicado com a mesma intensidade e quantidade, porém ainda fazia-se 

presente como um símbolo de beleza e perfeição das atrizes, tornando-se o 

desejo de consumo das espectadoras: 

A Revolução Industrial do século XIX foi o primeiro passo para 

que a maquiagem se tornasse um bem de consumo mais 

popular. É a partir de 1920, época conhecida como a Era de 

Ouro de Hollywood, que o cinema vigora como coadjuvante na 

popularização da maquiagem no mundo ocidental, cujas 

principais referências comportamentais e culturais vinham dos  

                                                           
2
 Casacos ignorados: reflexões sobre o figurino no cinema. 

3 O processo aumentava a sensibilidade do filme ao amarelo e ao vermelho, também o tornava 
menos sensível ao azul e ao verde, exigindo o uso de  filtros fotográfico amarelo e vermelho para 
balancear a cor. 
4  Norman, Axford, Geoffrey G, Attridge, Sidney, Ray, Ralph, Jacobson. The manual of photography. 
9° edição. Focal Press: 2000. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro_fotogr%C3%A1fico
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Estados Unidos. As atrizes hollywoodianas mais famosas 

daquela primeira metade do século, como Rita Hayworth e 

Katharine Hepburn, apareciam em seus filmes sempre muito 

bem produzidas e caracterizadas e se tornaram ícones de 

beleza. A “mulher comum” queria também se sentir uma musa 

do cinema, e para isso, entre demais artifícios, recorria à 

maquiagem. (Coelho de Oliveira, Luana Tereza, Garcia Leão, 

Juliana, 2015, 2). 

 Nesse momento podemos identificar que a maquiagem começa a ocupar um 

novo espaço no cinema, não diria que maior, pois antes, sem ela a qualidade dos filmes 

ficariam comprometidas, porém agora ela se torna mais visível aos olhos do publico, 

ganhando mais atenção da indústria comercial. Mesmo com os olhares do publico 

voltados a conquistar o mesmo padrão de beleza das atrizes, o foco da maquiagem no 

cinema não era aumentar o comercio de maquiagem, era vender a beleza das atrizes, 

como deusas que ostentavam uma pele perfeita e beleza angelical, como um padrão 

inalcançável as mulheres comuns e desejado pelos homens.    

 As personagens dos cinema eram cada vez mais copiadas, apesar de não haver 

uma publicidade direta vinculando produtos de beleza a elas, até mesmo porque o 

mercado de cosméticos era emergente e caro. Mas ainda assim o ideal de beleza se 

tornava moda nas diversas classes sociais, como por exemplos os trechos a seguir 

relatam atrizes copiadas por suas personagens: 

Clara Bow que fazia o gênero “louquinha” de ar inocente 

também foi outro acontecimento. Foi muito imitada no quesito 

maquiagem e penteado. O que era usado nos cinemas ditava a 

tendência das ruas (Nuevo, Patrícia, Emilliano, Silvani, 

Castellano, Mônica, 5). 
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Verônica Lake com seus longos cabelos loiros divididos na 

lateral e deixando uma mecha cobrindo metade do seu rosto, foi 

imitada loucamente por todas as classes sociais. Isso causaria 

um problema para operárias já que essa mecha poderia entrar 

nas engrenagens das máquinas causando grandes acidentes, 

levando as fábricas proibirem o penteado Verônica Lake e a 

obrigatoriedade do cabelo preso com redinhas. (Nuevo, 

Patrícia, Emilliano, Silvani, Castellano, Mônica, 8 ). 

 

 Como o que era comercializado era a beleza da atriz e não os produtos 

que ela usava ou a composição do personagem em si, era comum as atrizes 

incorporarem as mesmas vestimentas, e até os mesmos hábitos de suas 

personagens fora das gravações; como o uso de cigarros ou gestos 

comportamentais em público. A divisão entre a persona a ser representada e a 

atriz ainda não era um lugar conhecido do público, até mesmo das próprias 

atrizes. Acreditava-se que o personagem fazia parte da nova identidade artística 

delas, por isso era muito comum atrizes que interpretavam mocinhas, 

permanecessem mocinhas em seus próximos filmes, e vice-versa em relação as 

vilas ou mulheres fatais. Marilyn Monroe, por exemplo fez o caminho opostos, 

ela era conhecida como um símbolo sexual, e foi introduzida na dramaturgia 

como uma mulher fatal, porque a sua personalidade dava credibilidade ao 

personagem, fazendo o publico acreditar que a mulher da tela era uma mulher 

real. Apesar de já ter uma imagem marcante e sedutora, a composição do 

personagem Marilyn era detalhadamente pensada para reforçar e criar uma 

mulher mais distante das mulheres comuns: 
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[...] a maquiagem de Marilyn era resultado de três horas de 

trabalho, tudo era bem estudado era mais natural, porém mais 

sedutora usava de todos os artifícios disponíveis base, pó, rímel, 

sombra, cílios postiços, delineador e batom com um toque de 

vaselina para deixar os lábios volumosos. (Nuevo, Patrícia, 

Emilliano, Silvani, Castellano, Mônica,11 ). 

 

 Por venderem a beleza diferenciada das atrizes, o mercado 

cinematográfico teve que se esforçar para manter essa imagem de pé com os 

problemas de comercialização e escassez dos produtos, e o valor mais 

exacerbado durante a Segunda Guerra Mundial como retirado desse trecho:  

[...] ainda que com a guerra veio não somente a falta de 

produtos de beleza como também o racionamento, a dificuldade 

em conseguir um produto de beleza era grande e a única 

solução era o mercado negro o que acabava elevando 

significativamente o custo do mesmo. (Nuevo, Patrícia, 

Emilliano, Silvani, Castellano, Mônica, 8). 

 Juntamente com o cinema sonoro, os figurinos começam a assumir uma função 

que transpassa o interesse puramente estético e passa a carregar informações suficientes 

sobre a personagem, além de possuir outros significados implícitos. (Moreira, Bárbara 

Heliodora Gollner Medeiros, 2015, 3). A tecnologia avançava, era nítido perceber como 

o que nascia nas telas mexia com o desejo de consumo das pessoas, como o figurino, o 

cabelo, a maquiagem. Era perceptível inclusive como cada elemento fazia o público se 

identificar com o personagem a tal ponto de querer copia-lo. Percebiam nele os 

elementos que compunham o seu caráter, como a mulher mais sensual que usava batom 

forte, e cabelos ondulados e soltos, ou a mocinha, com cabelos bem penteados e 

maquiagem mais leve, o vilão com olheiras sombreadas e roupas escuras. São  
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elementos que fazem parte de toda a composição visual da cena, e que chegam primeiro 

a interpretação do público que é leigo na linguagem cinematográfica. 

 O cinema passou a valorizar o processo de pensar o figurino para compor o 

personagem, entendendo assim a maquiagem como parte desse processo de 

comunicação entre o personagem e o espectador, ajudando a construir a historia a ser 

contada.  Contudo, ainda hoje existe muito preconceito envolvendo os profissionais que 

escolhem estudar e praticar essa área do audiovisual. Apesar de ser parte relevante na 

construção do personagem e ser supervalorizada pelo público e pela indústria como 

contribuição não só pela caracterização mais também como efeito, obtendo um papel 

importante ao logo da historia do cinema, maquiar ainda é uma parte pouco 

compreendida pelo sistema acadêmico e pelo sistema educacional. Existem poucos 

estudos e reflexões sobre a área e sua importância, deixando de lado uma parte rica em 

conhecimento e aprendizado não só na parte acadêmica e profissional como na 

formação social. 

 Entender o histórico da maquiagem no cinema é importante não só para 

enriquecer o conhecimento sobre como as tecnologias que foram evoluindo nos setes de 

filmagens mais também faz com que ela retome a importancia que realmente tem. 

Podemos identificar os recursos oferecidos por ela ainda hoje na parte técnica como 

retirar o brilho, encenar acidentes com muito sangue, envelhecer, rejuvenecer mais 

também como parte da construção do personagem, refletir no rosto e no corpo dele suas 

dores e seus sucessos, intensificar a sensualidade ou o aspecto de doença. A maquiagem 

ajuda a quem está sendo maquiado a interpretar se colocando de fato na pele do 

personagem, assim como a beleza de Marilyn Monroe vinha a tona após as 3 horas de  
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preparação, as demais sensações também ganham força quando o maquiado passa por 

esse processo com finalidades diferentes da beleza. A maquiagem é uma ferramenta 

poderosa na transmissão dos sentimentos em cena, e faz parte da indumentária do 

personagem assim como o figurino. Um dos grande ícones de caracterização do cinema 

é o personagem de Charles Chaplin, Carlitos, que para além das seus sapatos grandes, 

cartola na cabeça e bengala, ele também é identificado pelo seu rosto bastante branco, 

bigode e sobrancelhas pretas. Interpreta-lo hoje ignorando a maquiagem de Carlitos, é 

tornar-se irreconhecível aos olhos do público, porque é ela que completa a identificação 

visual do personagem. Maquiagem é um ícone histórico e cronológico de identificação 

visual. 
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Capítulo 2- A maquiagem como prática educacional 

O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes 

concernentes ao uso do fogão, como acendê- lo, como 

equilibrar para mais, para menos, a chama, como lidar com 

certos riscos mesmo remotos de incêndio, como harmonizar os 

diferentes temperos numa síntese gostosa e atraente. A prática 

de cozinhar vai preparando o novato, ratificando alguns 

daqueles saberes, retificando outros, e vai possibilitando que 

ele vire cozinheiro. A prática de velejar coloca a necessidade de 

saberes fundantes como o do domínio do barco, das partes que 

o compõem e da função de cada uma delas, como o 

conhecimento dos ventos, de sua força, de sua direção, os 

ventos e as velas, a posição das velas, o papel do motor e da 

combinação entre motor e velas. Na prática de velejar se 

confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. ( Freire, 

1996: 12) 

 Em Pedagogia da Autonomia o autor traz esses exemplos citados a cima que são 

ideologias das reações ou pensamentos internos que vem a tona através do primeiro 

contato de uma pessoa comum com alguma atividade, como os primeiros passos de um 

cozinheiro para iniciar um prato ou um velejador preparando a vela, e como os estágios 

de desenvolvimento desse processo de aprendizado nos ajuda a entender a maneira 

como as pessoas sentem e vivenciam as suas primeiras experiências na escola. Como 

alguém inicia uma experiência? De onde vem as instruções básicas para dar inicio a 

ação? Quais conhecimentos ele reuniu para escolher o melhor método a ser seguido?  

Assim podemos entender que as maneiras como lhe damos com o aprendizado na vida 

reflete na maneira como lhe damos com o aprendizado na escola e vice-versa. Porque o 

sujeito é um só, e o método que ele usa para apreender o conhecimento é o mesmo que 

ele usa dentro e fora da sala de aula. Os diferentes métodos de armazenar conhecimento, 

como as memorias visuais por exemplo, é o método interiorizado no aluno desde o  
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começo da sua formação de identidade, esse aluno irá sentir dificuldades em absorver o 

conhecimento por outros métodos de memorização.  

 Imagine que estamos tendo a nossa primeira experiência na cozinha. Vamos 

fazer um bolo de chocolate. A receita está sobre a mesa com a medida exata de cada 

ingrediente. Vamos acompanhar tudo como está escrito. Qual é o resultado final? A 

resposta obvia seria que o bolo ficou exatamente como deveria ser, certo? Porém na 

receita está escrito; uma colher de sopa disso, uma xícara daquilo, misture até dar o 

ponto. Quantas colheres de sopa de tamanhos diferentes existe no mundo? E se a minha 

for maior que a que está escrita na receita? O que é dar o “ponto”? Eu nunca vi esse 

“ponto”, como sei que está certo? A resposta certa para essa última pergunta é: 

experimentando. Quem nunca fez um bolo de chocolate, vai precisar de uma receita 

para fazê-lo, talvez até da ajuda de alguém para alcançar o primeiro resultado. Mais é 

necessário passar por essa experiência e ver o resultado, sentir o gosto, aprovar ou não a  

seu próprio desempenho. Mais o mais importante de tudo é entender que esse é o 

primeiro contato com a experiência, e que todas as receitas são readaptadas ao gosto do 

cozinheiro quando este adquire experiência. 

 Quando penso em maquiagem como prática na escola, imagino algo além da 

rotina de materiais e regras para obter um resultado final. O passo a passo e importante 

para adquirir o resultado, mais a independência destes precisa ser explorada através das 

necessidades individuais de cada um. Um cozinheiro que sempre lê a receita para fazer 

o bolo, não consegue cozinhar sem ela.  

 Por isso os impactos gerados pela forma de absorver conhecimento vão 

permanecer no aluno para o resto da vida, formando o seu convívio social e suas  
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escolhas profissionais e pessoais, porque o aluno que domina a forma como absorve o 

conhecimento, vai ser livre para buscar o conhecimento, sem se sentir limitado quando 

não está na presença do professor.  

 Apresentar os materiais, mostrar para o que cada um serve, cria autonomia. 

Experimentar e sentir os resultados faz com que os alunos entendam a função de cada 

material, e com isso, se tornem mais independentes no processo criativo. Assim eles 

podem pensar nas inúmeras possibilidades que cada item os oferece para idealizar e 

projetar os resultados antes de por em prática. Ao longo das aulas essa parte já não 

precisa ser apresentada como principal. Daí por diante precisamos pensar em como o 

aluno vai usar o conhecimentos dos materiais para desenvolver novas aprendizagens e 

descobertas. 

  A intenção de praticar a maquiagem de efeito e caracterização na escola não é 

formar maquiadores, mais de através dela desenvolver conhecimentos já adquiridos em  

outras matérias, ou até mesmo recuperar a vontade de querer saber, pesquisar, não só 

absorver, mas entender. Por exemplo, o aluno quer reproduzir uma queimadura feita por 

gelo. Ele vai idealizar o resultado final, mais não tem certeza de que o gelo queima da 

mesma maneira que o fogo, então o que ele faz? Pesquisa! Vê fotos, vídeos, procura 

referencia de outros filmes, leva essa questão ao professor de ciências e retorna ao 

próximo encontro com vontade de por em prática o que aprendeu. Repare que o desejo 

de continuar adquirindo o conhecimento foi instaurado nele, e vai acompanhar ele até o 

próximo encontro, e provavelmente depois de ter tido um relacionamento tão intenso 

com esse aprendizado, ele não vai mais esquecer.   
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 O resultado final mora dentro das ideias de cada alunos, e somente ele pode 

saber se conquistou ou não o seu objetivo. Não cabe a mim como educadora dizer o que 

está certo ou errado, mais provocar esse aluno a ir cada vez mais longe ao seu objetivo.  

Segundo Paulo Freire: 

 

É preciso que (...) desde os começos do processo, vá ficando 

cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma 

se forma e re-forma ao for-mar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos nem forrar é ação pela 

qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas 

se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender. (...) Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa (...) 

Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível – depois, 

preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se 

diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo 

dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um 

aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar 
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ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi 

apreendido não pode ser realmente aprendido pelo 

aprendiz.(Freire, 1996: 12-13) 

 O que quero dizer é que o Certo ou errado, está relacionado ao objetivo e não a 

estrutura. O passo a passo é importante, entender o material também, não só para o 

resultado como também para a segurança do aluno. Porém o processo do aprendizado 

precisa ser legitimo. O aluno precisa entender o processo das suas descobertas, e os 

erros fazem parte dele. A imagem do professor que é construída no espaço escolar atual 

é de que ele é o detentor de todo o conhecimento dentro da sala de aula e por isso não 

deve ser questionado e é ele que avalia o que está certo ou errado. Com isso, o aluno se 

torna um condutor do saber já estipulado pelo professor, e por isso, as vezes esse aluno 

tem dificuldades em desenvolver as atividades  e trabalhos propostos para fazer em casa 

por não estar na presença do professor. Um exemplo disso é a 28 de julho, o dia da 

preservação da natureza e o dia 21 de setembro dia da árvore. Eu quando menor, 

comemorava esses dias na escola. A professora chegava em sala de aula com tinta, 

papel, cartolina, cola, e eu ficava muito feliz porque era um dia que fugia o cotidiano. 

Esse material era para que nós, os alunos, fizéssemos cartazes e desenhos para colar no 

mural da escola. E nós desenhávamos a árvore, colocávamos no mural e cantávamos a 

musica da natureza. Eu não tinha nenhum contato com a natureza no meu dia a dia, e 

nem sabia o quanto era irônico o ato de comemorar o dia da árvore gastando papel o 

qual uma árvore morreu para que eu pudesse homenageá-la. Eu apenas estava 

reproduzindo um desenho sem, questionar e sem entender que aquele aprendizado não  
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teve sentido nenhum, simplesmente porque a minha professor não só disse que fazer 

aquilo era certo, como também eu estava passando por uma experiência agradável e 

diferente, onde teve música e interação com colegas de sala. O contato com a 

experiência estava sendo algo mais relevante do que o objetivo final da atividade.  

Quando Freire diz que o aprender precedeu ensinar, eu entendo que esses professores 

aprenderam a ensinar, mais não aprenderam a entender como que esse processo de 

aprendizado causa impacto na vida dos alunos. Em relação ao ponto de vista de nós, os 

alunos, nós não só não tínhamos um cotidiano ambientado para abrir diálogos de 

questionamentos sobre o que nos era ensinado, como também nós não tínhamos 

conhecimento de que nossa atitude era em parte responsável também pelo impacto 

ambiental, e por isso também era retirado de nós as ferramentas para nós emancipar no 

aprendizado. 

 Minha intensão não é organizar um espaço para somente por em prática o 

conhecimento das outras matérias. As oficinas também são um lugar de experimentar 

novos conhecimentos específicos do campo do cinema e das artes em geral. No trecho a 

seguir, os autores relatam a importância de vivenciar as experiências e como isso ajuda 

o aluno a tornar o que ele está aprendendo em uma ferramenta a qual ele vai poder 

recorrer em outras situações dentro e fora da sala de aula e como estudar as varias 

diretrizes do estudo de artes, como o cinema pode ajuda-lo a se reconectar com outras 

matérias ou até mesmo com as artes: 

Supondo que nossa questão fosse: como levar crianças a 

conhecer o sentido do tato? Nossa resposta imediata seria  
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tocando, ou seja, colocando-as em contato direto com o sentido 

que se quer que elas conheçam. (...) 

O que “decoramos” ou simplesmente copiamos mecanicamente 

não fica em nós. É um conteúdo momentâneo, por isso 

conhecimento vazio que no decorrer do tempo é esquecido. Não 

faz parte de nossa experiência. [...] Muitas vezes o aprendiz 

ainda não viveu situações positivas de aprendizagem em arte, e 

talvez tenha dificuldade em explorar e comunicar ideias [...], 

esse aprendiz terá de ser envolvido na rede da linguagem da 

arte por outros caminhos. (Martins, Picosque, Telles Guerra, 

1998: 128 - 130)  

  Artes é a educação dos sentidos. Estuda-la é conhecer os nossos próprios 

sentimentos, colocando-os expostos em diferentes cenários, e entender como reagimos, 

como o outro reage, e porque reagimos de maneiras diferentes. Além dos sentimentos, 

experimenta-se os cinco sentidos, os quais usamos no nosso dia-a-dia, mais nunca 

paramos para prestar a atenção em como reagimos e interpretamos cada um deles. O 

limão que eu acho azedo, ao paladar do meu colega, é uma sobremesa saborosa. Com 

ela, conseguimos nos humanizar, nos entender como seres vivos que convivem com 

outros seres vivos. Conseguimos descentralizar o Eu do papel principal que é colocado 

em nós desde os primeiros dias na escola, quando as nossas atividades são resumidas 

em notas e só se consegue conquistá-la sozinho, e a mesma nos faz distinguir quem são  
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os bons e os maus alunos, e de que lado eu estou. No livro; Cuidado, Escola! Que fala 

sobre os problemas enfrentados dentro e fora da escola, por professores e alunos, e 

incompreendidos pelo sistema e até mesmo os familiares e colegas de trabalho, traz 

trechos sobre como um aluno se identifica como bom ou mal no aprendizado, e também 

como o professor é imposto a identificar quem são. 

 Sobre o aluno: 

 Quem tirar notas melhores do que eu, diminui minhas chances 

no vestibular... É por isso que eu fico contente quando os outros 

se ferram...” (HARPER, Babette; CECCON, Claudius; 

OLIVEIRA, Miguel Darcy de; OLIVEIRA, Rosiska Darcy 

de.,1987: 12).  

É normal, por exemplo, o fato do aluno não tomar decisões no 

dia-a-dia da sala de aula. É normal, também, que ele seja 

totalmente dependente do julgamento do professor para formar 

um julgamento sobre si mesmo. [...] 10 anos [...] Antônio: 

-Você se considera um bom aluno? 

-Mais ou menos. 

-Como é que você sabe disso? 

-Por meus boletins... pelas notas que eu tenho, sou barulhento, 

não sou um colega lá muito legal... tem várias notificações 

sobre isso. (HARPER, Babette; CECCON, Claudius; 

OLIVEIRA, Miguel Darcy de; OLIVEIRA, Rosiska Darcy 

de.,1987: 49).  

 



 

 
 

  24 

Sobre o professor: 

Ninguém pode se dizer politicamente neutro quando aceita a 

função de selecionar, de separar os “bons” (que irão para a 

universidade) dos “maus”(que terão de aceitar qualquer 

trabalho para sobreviver). Não nos avisam que o nosso trabalho 

mudou de função nos últimos quinze anos. Permanecemos 

isolados dentro de quatro paredes da escola, enquanto lá fora 

tudo mudava: a sociedade, a vida, os valores, os alunos e nós 

também... Continuamos a exercer a profissão dentro das regras 

e estruturas concebidas para um outro tempo. Não dá mais. 

Nem para nós nem para os alunos. (HARPER, Babette; 

CECCON, Claudius; OLIVEIRA, Miguel Darcy de; OLIVEIRA, 

Rosiska Darcy de.,1987: 17).  

  Quando imaginamos numa cena, o que o personagem está sentindo, precisamos 

nos colocar no lugar dele, idealizar as vivências, físicas e emocionais. A construção do 

cenário, figurino, a iluminação, as falas... Tudo é pensado para construir as 

características desse personagem, e ajuda a formar o que ele sente. Não é diferente com 

a maquiagem. Podemos experimentar na própria pele o “cenário” e as características 

idealizadas. Olhar no espelho e conseguir ver a identidade que construiu, aproxima o 

criador, que seria o aluno, do personagem. No caso de uma troca, onde um aluno pode 

maquiar o outro, traz a dupla uma relação de intimidade, e compreensão mútua. Um está 

sentindo na pele o personagem que o outro criou. E apesar de estar sentindo a 

construção de outra pessoa em si, é possível manter a própria identidade sobre o 

personagem, pois ao final, terá que interpretar como o entendeu. Mas também vai 

absorver um pouco da personalidade do colega, a forma como ele constrói os traços, 

como vê alguém que está sofrendo ou muito feliz. O que somente quem vai interpretar 

pensa sai de cena, e o seu corpo e emprestado para entender um pouco os sentimentos 

do criador do personagem.  
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 Contudo, estudar artes é também ir além dos sentidos e sentimentos. É também 

retirar do sujeito desde os primeiros anos de aprendizagem a passividade em absorver 

conhecimento inserido por outros como única verdade. Paulo Freire nomeia o que 

chamei de passividade, como educação bancaria
5
, usando esse termo para fazer uma 

analogia entre a relação professor-alunos ao ato de ir ao banco inserir dinheiro em uma 

conta, porque de fato os professores costumam depositar o seu conhecimento nos 

alunos, esperando retirar deles um resultado previamente esperado. Com o estudo das 

artes ou com a inserção dos novos conhecimentos em sala de aula espero desenvolver a 

capacidade de aprender de fato. Não é só maquiar ou pintar um papel, é sobre capacitar 

o olhar para filtrar das notícias, e até mesmo do professor, o que é manipulação, do que 

é informação do conhecimento. Como já disse, artes é o estudo dos sentidos, nossos 

sentidos estão abertos em tempo integral, mesmo que as vezes não percebemos, estamos 

recebendo estímulos em todos os momentos, e quem não tem os sentidos educados, está 

recebendo do mesmo jeito, porém está propenso a ser conduzido, a não reagir ou reagir 

de forma negativa a eles. Os que estudaram publicidade, jornalismo, cinema, qualquer 

mídia, também aprenderam a estimular os sentidos antes de criar um material que vai ter 

contato com o público, e por isso sabem conduzir as pessoas, positiva ou 

negativamente. Ser manipulado tira a nossa liberdade de formar escolhas legítimas. Até 

mesmo a aula de artes, quando não respeita o a capacidade de desenvolvimento do 

aluno, pode ser um ambiente manipulador ou aprisionador. Precisamos romper os 

clichês e a subestimação que cerca o aprendizado de artes, como: 

 

                                                           
5
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, editora Paz e Terra 2011. 
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Os alunos não conseguem perceber o sentido nem a utilidade do 

trabalho que lhes é imposto. Os diferentes exercícios escolares 

(muitas vezes repetitivos e impositivos) raramente trazem em si 

mesmos aos alunos, seja uma aceitação tácita das “obrigações 

escolares”, seja o medo do castigo para que não 

protestem.(HARPER, Babette; CECCON, Claudius; OLIVEIRA, 

Miguel Darcy de; OLIVEIRA, Rosiska Darcy de.,1987: 61).  

 

  Existe um mito social em que, quando fazemos educação artística, a experiência 

é sempre alegre. Fazemos pinturas, esculturas, filmes, e no final saímos da aula com a 

alma leve. Alguns as comparam com terapias. Eu as comparo com fisioterapias, por 

conta da repetição mecânica e do resultado automático. Se fossem terapias de fato, o 

resultado seria positivo, pois nem sempre uma seção de terapia parte de um momento 

feliz da vida de um individuo para encontrar o verdadeiro sentido das suas angustias. As 

vezes o contato com uma obra de artes não é alegre, mais traz com ela um aprendizado 

positivo, e isso que é relevante para formação do conhecimento. 

 Onde se faz e se aprende artes? Em qualquer lugar onde pode-se relacionar com 

pessoas. O contato com as artes foge o objeto e está entre o sujeito e o ambiente que ele 

está. O grande dilema incompreendido pela sociedade sobre estudar artes é que não se 

pode esperar o que ganhamos em sentido material, como ser o melhor artista plástico, 

ou o mais inteligente pensador, porque a qualidade não está na destreza com a qual 

realizamos as tarefas, mais quando a estudamos, ganhamos no espaço imaterial, 

melhorando nossas relações com o mundo, na satisfação pessoal e no nosso convívio 

social. Por isso não somos o único beneficiado por estuda-la, pois o conhecimento que  
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ela nos trás muda a nossa relação com o mundo e com as pessoas, e mesmo que de 

maneira inconsciente, quem nos observa é incorporado essa relação.  

 Martin Buber filosofo, escritor e pedagogo Austríaco, estuda em seu livro Eu e 

Tu, o dialogo e as relações  humanas como um triangulo; Eu, Tu e Isso, onde o Eu é 

quem decide a maneira que vai se relacionar com o outro ou com o ambiente, tornando 

o outro em Tu,  uma relação inteira e direta, com respeito e reciprocidade, ou em Isso, 

onde tem ausência da construção de relação, enxergando o outro distante ou desigual de 

si. Relacionando o conceito de Buber ao sujeito que tem um encontro com o verdadeiro 

sentido de estudar artes, este consegue exercitar a relação Eu-Tu nas suas relações com 

as pessoas, e com os ambientes aos quais frequenta, porque através das aulas de artes 

aprendeu que as pessoas sentem e entendem de maneiras diferentes. Experimentou 

também analisar as informações que recebe com um olhar mais amplo antes de formar 

opiniões verdadeiramente pessoais. Além das maneiras de como esse alunos interage 

nas suas relações, ele também permite ser atravessado pelo conhecimento do outro, 

respeitando suas opiniões e maneiras de se relacionar também. 

 O professor James Catterall, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 

Publicou em julho 1998 o estudo sobre os resultados de quem estuda artes nas demais 

matérias, e concluiu que ela não só desenvolve a capacidade de criar, mais também de 

se concentrar, colaborar, aprender e raciocinar. Com base nos avanços científicos 

relacionados ao estudo de artes, entendo que o estudo de maquiagem, que deriva das 

artes, mais especificamente do cinema, traz benefícios específicos em sua realização, 

como: 
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- O aperfeiçoamento da coordenação motora para crianças em fase de desenvolvimento, 

pessoas com deficiências motoras ou idosos para manutenção e exercício da memoria 

física e mental. Como dito anteriormente, que o alunos escolhem maquiagem de efeito 

que quer realizar, é o resultado que faz com que ele se empenhe em pesquisar e se 

aperfeiçoar, sendo incentivado a ativar a memoria e os conhecimentos já adquiridos 

também. E o resultado final é o estimulo para o aluno ir além das suas limitações 

motoras. 

- O exercício da calma, paciência e persistência para crianças com hiperatividade ou que 

estejam passando por traumas psicológicos sociais ou tem defte de atenção. Já que 

iremos trabalhar com atividades manuais buscando um resultado com acabamentos que 

buscam a realidade, o alunos irá precisar experimentar as técnicas como a firmeza e a 

leveza dos traços, a quantidade de material, se auto dosando os impulsos, movimentos 

bruscos e intensificando a concentração até conquistar o objetivo final.  

- A construção de uma relação saudável com os colegas de classe e fora dela. Nas 

oficinas poderão ser feitas maquiagens de troca, onde um realiza um efeito no outro, ou 

todos com o mesmo tema, onde todos podem se ajudar porque têm um objetivo em 

comum, e assim aprendem a dialogar com os colegas, aceitando ajuda do outro, 

trocando materiais e entrando em acordo sobre o resultado final. 

- A imaginação através dos estímulos para criar em torno de temas escolhidos pelos 

próprios alunos, já que o aluno pode propor o ambiente ao qual esse “personagem” foi 

exposto ou de onde veio, o alunos vai além de construir uma narrativa para explicar a 

escolha do efeito, também vai poder construir a origem e as características que vai 

compor a personalidade. 
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- Vivenciar a igualdade de gênero, pois ao entrar em contato com um “universo 

construído socialmente para as mulheres” como o da maquiagem, o aluno vai 

descontruir as ideologias que foram formadas nele sobre esse tema a partir de o 

momento que entrar em contato com a atividade, se identificar com ela, e ver que o 

homem também pode experimentar esse aprendizado. 

- A igualdade social através da acessibilidade dos materiais por serem caseiros, e por 

isso podendo ser aplicada a oficina em lugares públicos como praças, hospitais, 

amostras culturais...  

 São atividades que a principio parecem tão simples, mas exatamente por serem 

simples e acessíveis e que se tornam mais atraentes aos olhos dos alunos, com isso ela 

torna o fluxo de conhecimentos, aprendizados e trocas mais agradável, e retira do aluno 

o peso da obrigação que teria realizar atividades no cotidiano comum escolar. 
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Capítulo 3- Minha experiência  

 

 Nesse capítulo irei fazer um breve relato de uma experiência concreta de oficina 

de maquiagem dentro de um projeto de cinema em uma escola pública. Nele eu relato 

minhas dificuldades como iniciante na pratica educacional, os obstáculos encontrados 

para conquistar uma relação linear entre aluno e professor, e também para administrar a 

oficina de uma maneira que o conteúdo não fique distante das expectativas e das 

condições financeiras dos alunos, porque sei que estudar cinema não é barato, mais 

também sei que como educadora, aproximar os meus alunos dos caminhos viáveis faz 

com que eles possam alcançar resultados não só satisfatórios, mais revolucionários nas 

formas de pensar e construir um cinema mais próximo de todos. 

 No dia 3 de junho de 2015, em uma quarta feira eu realizei uma oficina de 

maquiagem zumbi no Projeto Hora de cinema, que aconteceu no Colégio Estadual 

Guilherme Briggs, em Santa Rosa. Fui convidada pelos colegas de curso e responsáveis 

pela organização do projeto; João Paulo Dias, Liana Lobo e Luana Farias, os quais 

mantinham uma turma de 10 alunos entre 10 a 12 anos. Todos eram moradores de 

Niterói e de vulnerabilidade social pelos seguintes fatores; alguns são moradores de 

comunidades com alto índice de violência, outros fazem parte de famílias com 

dificuldades financeiras. Mais o que todos tinham em comum era que pertenciam a uma 

classe social baixa e por isso, não tinham recursos financeiros para adquirirem materiais 

profissionais para desenvolverem o que seria aprendido na oficina nas suas próximas 

produções. Então, optei por desenvolver a aula com materiais caseiros e de baixo custo. 

Provavelmente seriam encontrados na cozinha de suas casas ou na gaveta do banheiro,  
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mas tive o cuidado de não incluir nada nocivo a saúde ou que não pudesse ser 

manuseado com a ausência de um adulto.   

 Era a primeira vez que eu estava dando aula para crianças. Estava muito 

apreensiva, pois nesse mesmo período eu estava estagiando também pela primeira vez, 

através da aula de Pesquisa e prática de ensino com alunos entre 17 e 23 anos, no 

período da noite, e por isso já estava carregando comigo as dificuldades de dar aula em 

um ambiente escolar totalmente voltado para o mercado de trabalho. Na verdade, 

totalmente focado em entregar o diploma de conclusão de curso a esses alunos, mesmo 

que eles não estivessem desenvolvendo nada de produtivo nos princípios educacionais, 

porque já estavam participando do mercado de trabalho, mal remunerados, e fazendo 

serviços que não tem progresso pessoal e na carreira, e aquele lugar era para eles então 

um processo burocrático ao qual eles precisavam passar para se legalizarem; no caso 

dos de menor idade no programa Jovem aprendiz, ou se estabelecerem em seus 

empregos; no caso dos de maior idade.  

 Eu sempre uso como estratégia para conhecer as turmas com quem eu trabalho 

um questionário para saber como eles enxergam o cinema e as artes no Brasil. Nessa 

turma a noite, o retorno desse questionário foi em sua grande maioria carregado de 

respostas negativas sobre o que eles esperavam aproveitar do estudo de cinema, 

principalmente porque estavam associando ao estudo de artes que eles já conheciam 

naquele ambiente escolar. A associação também feita pelas escolhas profissionais que 

não envolvem o conhecimento educacional, pois algumas respostas eram: “artes não 

ajuda no que eu faço”, “vou sempre que tenho dinheiro ao cinema para me divertir, 

gostaria de ir mais, mas é muito caro para ir com frequência”, ou a pior delas “só  
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estou estudando esse horário porque é mais fácil passar e eu preciso do diploma para 

trabalhar”. 

  Foi muito difícil estar ali, não tinha apoio da escola e nem dos professores, e 

muito menos dos alunos. Eu cheguei a pensar que era completamente impossível 

trabalhar artes em um espaço público e conseguir ter um retorno positivo da parte dos 

alunos pelo menos. Eu queria conseguir impactar, nem que fosse um pouquinho a vida 

de alguém, assim como a minha um dia fui impactada quando descobrir como fazer um 

filme. 

 Não queria passar por tudo que eu já estava passando no estágio. Eu tinha 

construído em minha mente um padrão de pessoas que teriam vindo de uma formação 

pública completamente cruel, e que destruía dentro dessas pessoas a possibilidade de 

sentir prazer por estudar, conhecer e desenvolver, sem se sentirem limitados a terminar 

suas vidas nas mesmas profissões mecânicas. Achava que essa estrutura social escolar 

nas redes públicas era um costume construído há muito tempo atrás e que eu, sozinha, 

era pequena demais para resolver um problema já enraizado nessas pessoas, através seus 

familiares, amigos, desejos de consumo e a falsa promessa de que quanto mais cedo o 

jovem conquista seu próprio dinheiro, mais chances de não se envolverem com coisas 

ilícitas ou de se tornarem um cidadão de bem ou de bens financeiro. 

 Concordei em dar a aula, afinal era uma oficina que já estava em andamento, e 

que já estava rompendo nesse espaço as barreiras de conseguir existir e ter 

frequentadores. Apesar desses alunos não estar ali por vontade própria e sim porque a 

escola e os professores apoiaram o projeto e escolheu em qual turma deveria ser 

realizado. O apoio já fazia toda a diferença.  
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 A partir da minha resposta eu comecei a pensar como deveriam ser essas 

crianças, como era a vida delas fora da escola, como era a relação delas dentro da escola 

com os seus colegas, e como estar sempre sentado e passivo ao aprendizado deveria ser 

extremamente entediante para uma criança. Depois me coloquei no lugar delas e pensei; 

“Quando eu iniciei no cinema a pior coisa que acontecia comigo era quando outras 

pessoas usavam termos que eu não conhecia, não me explicavam o que eram ou me 

explicavam de uma maneira completamente ofensiva a minha inteligência” e também 

“Quando eu conheci o cinema, a segunda pior coisa que me acontecia era quando eu 

aprendia alguma coisa que me entusiasmava muito a continuar aprendendo e eu não 

podia desenvolver depois porque não tinha acesso aos equipamentos”.  

 A primeira iniciativa que eu tive foi pensar nos materiais caseiros que eu já fazia 

uso, como Cola branca para substituir o látex, ou papel higiênico e algodão no lugar da 

massa para maquiagem, e sangue caseiro. Essa técnica eu usava quando fazia um filme 

de baixo orçamento, e que não tinha patrocínio para investir em materiais profissionais. 

Pesquisei bastante na internet e achei técnicas do teatro que usavam o Amido de milho 

para fazer o envelhecimento dos cabelos e testei essa técnica no rosto como pó 

compacto branco. Alguns materiais não podiam ser fabricados em casa como as 

sombras para olhos, pinceis e base facial, mas separei esses materiais das marcas que 

poderiam ser encontrados em lojinhas de bairro e papelarias, não saindo por mais de 

R$10,00, e ensinei como mistura-los aos materiais caseiros para obter efeitos diferentes 

e com isso evitar comprar mais produtos.  

 O segundo passo foi pensar em como me comunicar com as crianças de uma 

maneira que elas se sintam confortáveis em trocar ideias e informações e não só ficarem  
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sentadas, recebendo as minhas. Para isso eu comecei a oficina tendo uma conversa 

sincera sobre os materiais que nós iriamos usar, que não eram profissionais mais que o 

efeito em cena, se fossem bem aplicados seria sim muito idêntico ao profissional. Então 

mostrei trabalhos que eu fiz com alguns daqueles materiais e também comentei sobre os 

cosplayes
6
 que produzem vídeos na internet com materiais de fácil acesso, e que até 

mesmo participavam de competições de caracterização com eles. Aproveitando a 

presença e criatividade dos realizadores da oficina, conversamos com eles de que é 

muito normal fazermos substituições e criarmos formas de repensar a maneira de filmar 

as cenas, tanto no cinema independente como no circuito profissional, e que reinventar e 

criar fazem parte da construção da história do cinema, como recorrer a recursos de som 

e interpretação para simular uma explosão, ou enquadramento para dramatizar uma cena 

de assassinato. Um ótimo exemplo do aproveitamento dos recursos da linguagem 

cinematográfica em cenas de efeito e caracterização é a cena do assassinato de Marion 

Crane (Janet Leigh) a facadas, no banheiro de um hotel à beira de estrada, no filme 

Pscicose (1960), dirigida por Alfred Hitchcock. Nela, o diretor usa planos e contra 

planos em close-ups do assassino e da vitima, intercalando com planos e contra planos 

de planos detalhes das mão do assassino e de partes do corpo da vitima. Assim podemos 

então utilizar os recursos de linguagem do audiovisual para produzir uma cena rica em 

conteúdo sem depreciar a inteligência do expectador. 

 Quando terminamos essa parte da conversa, surgiram varias perguntas sobre 

onde conseguir os materiais profissionais, eu levei alguns para eles tocarem,  

                                                           
6
 Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume, que 

significa fantasia e roleplay, brincadeira ou interpretação. O termo refere-se a uma 

atividade ludica a qual consiste em disfarçar-se ou fantasiar-se de um personagem real 

ou ficcional, como por exemplo; animes, mangás, comics, videojogos ou artistas, 

procurando interpretá-los o mais real possível. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disfarce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comic
https://pt.wikipedia.org/wiki/Videojogo
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experimentar o gosto e textura do sangue comestível e a consistência da massa de 

maquiagem, do pancake colorido e outros.  

 A Terceira parte foi a continuação da conversa, mais agora foram eles falaram, 

para eu entender o resultado que eles queriam obter. Eles citaram várias referências de 

zumbis e dos machucados que eles conheciam e queriam fazer. 

 Iniciamos então a maquiagem. Eu perguntei quem gostaria de ser o primeiro 

modelo. Quem se ofereceu foi uma menina, muito tímida, quase não falou desde o 

começo da aula, mais nesse momento ela foi a primeira a levantar a mão, e surpreendeu 

os seus colegas a tal ponto que todos concordaram que ela deveria ser a escolhida. Fui 

ensinando as técnicas e todos olhavam atentamente, até mesmo se levantaram dos seus 

lugares para olhar bem de perto. Quando terminei, todos estavam em volta dela, e ela 

estava interagindo com os colegas e com um sorriso enorme.  

 Na segunda maquiagem eu iniciei com a técnica dos machucados, no braço de 

outra aluna e perguntei quem queria continuar. Todos queriam, mais entraram em um 

acordo e escolheram um menino. Esse mesmo menino, no começo da aula tinha dito 

que “maquiagem era coisa de mulher”, e nesse momento ele esqueceu completamente 

da sua própria afirmativa. E seguimos a maquiagem trocando de alunos a cada etapa, e 

assim, todos puderam experimentar um pouco. Enquanto eu estava distraída ajudando 

os alunos a trocar de lugar com o colega da vez, esse aluno mexeu na minha maleta 

escondido, junto com mais dois amigos, e foram para um canto da sala fora da 

movimentação dos outros alunos. Eu senti falta deles e passei meus olhos procurando-os 

pela sala. Estavam os três ajudando a fazer um machucado cênico na perna desse 

menino que tinha esse conceito formado sobre maquiagem ser coisa apenas para  
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meninas, e ele que estava comandando a ordem dos produtos e como deveria ficar o 

acabamento.  

 No final da aula, eles nem se preocupavam mais com a marca do material que 

estavam usando e nem com o horário que já tinha passado uns 30 minutos do que estava 

marcado para acabar, e eles pediam: “Tia, pode ficar mais um pouco, não tem problema 

não”. Eles gostaram tanto do resultado que queriam ir embora para suas casas 

caracterizados. E se impressionaram tanto com o acabamento que eles mesmos 

conseguiram realizar que falavam: “Vou ir pela rua assustando todo mundo”, “vou 

chegar em casa e assustar a minha mãe”, “o pessoal no ônibus vai ficar com medo de 

mim”. Quando saíram da sala, os outros alunos que passavam por eles nos corredores 

queriam saber como tinham feito e onde estava acontecendo a oficina. Muitos outros 

alunos, até mesmo os mais velhos perguntaram para mim e para os outros professores 

quando que essa oficina seria implementada na turma deles, e com o coração partido 

tivemos que responder: “Foi só hoje”. 

 O impacto que eu tanto queria causar, nós conseguimos, mas muito além dele e 

do envolvimento sincero das crianças, e da procura dos mais velhos, essa oficina me fez 

parar para pensar nas relações que foram iniciadas a partir dela. Ali foi aprendido que 

não importa se os recursos te dizem não, se eles acreditassem em seu potencial,, mesmo 

que improvisado, o método escolhido seria eficiente. A relação com o ambiente escolar 

e a imposição de se estar ali obrigatoriamente foi rompida, eles quiseram permanecer na 

aula mesmo depois de ter acabado. Houve interação com os pais sobre o que foi 

aprendido na escola, muitos tinham a intenção de chegar em casa e conversar com seus 

pais e contar passo a passo do que lhes foi ensinado. Tivemos casos de interação em  
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sala de aula, tanto dos alunos que geralmente tem dificuldade em se manterem focados 

em alguma atividade, quanto de alunos com timidez excessiva. Alguns tinham mais 

habilidade com os pinceis que outros, mais ao contrário do que normalmente se vê 

quando eles são avaliados por notas e provas, não houve disputa e nem 

engrandecimento de ego. Quando viam que o colega estava com dificuldade, 

prontamente se disponibilizavam para ajudar, afinal eles não queriam ser melhores que 

ninguém, eles queriam se divertir e brincar juntos. Por vontade própria, alguns alunos 

anotaram os materiais que foram usados para poder reproduzir e treinar em casa. Outros 

disseram que não precisavam anotar porque tinham memória fotográfica e que 

conseguiriam lembrar de tudo depois. Mais o fato é que, Todos tiveram a intenção de 

refazer as maquiagens e também de contar para os amigos o que aprenderam na escola.  

 A minha experiência como educadora mudou completamente de perspectiva. Eu 

consegui ver que é possível sim resgatar o interesse de qualquer pessoa pela escola, e o 

que faz a diferença é o apoio das diretrizes da escola para que o professor, não só o de 

cinema, mais de todas as áreas possa escolher o melhor método para dialogar com a sua 

turma.  Mas principalmente quando lecionamos artes, o apoio precisa existir, porque 

dificilmente um aluno que vem da periferia consegue se identificar com uma carreira 

voltada para as artes. Por mais que esse aluno tenha talento e interesse, as circunstancias 

já vivenciadas de perto por mim, não só nesses projetos mais nos outros seguintes, 

mostram o tempo todo a essas pessoas que viver de arte é algo muito distante da vida 

dele. Pessoas que tem mais dificuldades em conseguir fazer qualquer especialização, 

desde cursos técnicos até uma faculdade, não se permitem desperdiçar as poucas 

oportunidades que têm numa carreira que talvez não seja levada a diante. 
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 Todos estamos abertos a aprender todos os dias. É natural ao homem aprender. 

Na época das cavernas, aprendíamos a caçar para comer, e é a necessidade que faz 

surgir o extinto do aprendizado. Por mais simples que seja a necessidade, como a dos 

alunos que queriam aprender a maquiagem dos filmes para aplicá-la no curta-metragem 

que iriam produzir, ela trás consigo a motivação para aprender. Foi o motivo, “fazer um 

filme como os que eu assisto”, que desencadeou neles a atenção e a participação 

independente da obrigação. O tema do filme também foi mais um antecedente de 

motivação e provavelmente o contato com os filmes que eles conhecem é que os 

motivou a escolher o tema: Ataque zumbi. Enxergar o benéficio próprio no aprendizado 

impulsiona a quebra de obstáculos. Saber que iriam alcançar o resultado que desejavam 

os fez esquecer o tipo de material que estavam usando. Nesse caso, o obstáculo 

desanimador foi o material e o estímulo foram as fotos que eu mostrei a eles com os 

resultados que eu obtive, e o benéficio foi o prazer de saber manipular essa técnica . 

A arte talvez seja a maneira mais completa e camplexa de 

ensinar qualquer conteúdo, visão de mundo, experiência ou 

sentimento. [...] uma verdadeira obra de arte não quer ensinar 

nada, não pretende convencer ninguém: ela apresenta 

experiências, sentimentos, pensamentos e valores, relativizados 

pela dialética dos personagens, que são essas experiências 

objetivadas; não determina maneiras de ser e de pensar, apenas 

propõe. Numa palavra: a arte é. Sua determinação em mostrar, 

e não em convencer, paradoxalmente, termina por fazer dela 

uma atividade pedagógica exemplar, “realista”, e convincente  
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[...] ela termina por ser a melhor maneira de dar a conhecer. 

Talvez a mais eficiente. Sua eficiência maior pressupor a 

liberdade de quem a experimenta, não impor. Cada qual 

aprende (se aprende) o que pode, o que dá conta. Mas várias 

pedagogias mal direcionadas são mais partidárias do ensino 

impositivo. [...] Todas as pessoas são (e se sentem) obrigadas – 

pelos pais, depois pela necessidade de se qualificar para a vida 

profissional - a aprender, a ir a escola. (Alves Coutinho, 2013, p 

19 e 20) 

 No texto citado a cima o autor simplifica o que se aprende quando estudamos 

arte e com isso faz uma comparação entre a liberdade e autonomia que o ensino de artes 

trás a quem está estudando, e o porquê é tão difícil implementar o estudo de artes como 

essencial para a emancipação educativa do individuo.  Ao longo do texto o autor diz que 

tudo que é artes está relacionado a liberdade e a atividades prazerosas, como ler, ouvir 

uma música, ver um filme, ao contrario das outras matérias que necessitam exercer um 

controle sobre a área escolhida para obter resultados. E é nesse contexto que eu quero 

chegar: porque o lazer não está associado a otimização do tempo? 

  Quando estudamos arte buscamos em primeira parte a emancipação intelectual 

do aluno. Não só no cinema como em qualquer área de nossas vidas, procuramos 

investir o nosso tempo naquilo que nos dá prazer ou que nos traga benefícios, já que 

beneficio também está ligado ao prazer. Quando um aluno de escola publica dá 

preferencia ao mercado de trabalho aos estudos, é certo que não é porque trabalhar  
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nessas condições mecânicas lhe trás prazer, mais sim porque o mundo ao seu redor lhe 

direcionam ao ciclo: trabalho traz dinheiro e dinheiro traz consumo, consumo traz lazer. 

De certa forma as outras matérias convencionais também estão relacionadas ao lazer, 

pois se elas são os “obstáculos” a serem ultrapassados para adquirir status no mercado 

de trabalho, ganhar dinheiro e “consumir lazer”, porque uma matéria que está de 

maneira equivocada diretamente ligada ao lazer não tem prioridade na vida das pessoas? 

Respondendo a essa pergunta, é porque o “lazer” oferecido nas aulas de artes não é um 

lazer de fácil acesso e nem de fácil compreensão, sendo assim rejeitado pelo mercado 

que não precisa de trabalhadores com autonomia intelectual e também rejeitado pelos 

alunos que não tem acesso aquele lazer fora do ambiente escolar. Por isso, nas altas 

classes sociais, conhecer as mais refinadas figuras artísticas retoma o ciclo do status ao 

lazer, porém agora artes tem o objetivo de ostentar um lazer que é exclusivo a essa 

classe social. Essa foi a argumentação de muitos alunos nos meus questionários: “ gosto 

de ir ao cinema, mas só vou quando tenho condições”. E é por esse motivo que pessoas 

que não tem fácil acesso ao cinema, quando vão, procuram por filmes em shoppings, 

geralmente esses filmes são de baixo custo para o consumidor e fácil de serem 

interpretados.  

 Vemos que nos dois extremos o real conceito de estudar artes na escola está 

longe do que nos educadores queremos alcançar. Mas e se preenchêssemos a lacuna 

entre estudar artes e a função do “por que estudamos artes”, com experiências 

significativas? Para Godard, gostar de cinema já é aprender a fazê-lo ( Fresquet, 2013, 

p92), então porque não nos apropriamos das coisas que gostamos de fazer para estuda-

las? No caso da oficina, foi utilizado um tema que os alunos já gostavam: Zumbi, e por 

isso aprender e experimentar se tornou mais prazeroso. Então porque não nos  
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apropriarmos do cinema para estudar física, química, matemática, sociologia, música, 

história... Não de uma maneira onde o cinema seja apenas o veiculo para chegar ao 

objetivo, mais sim porque estudar cinema reconstrói o interesse em conhecer e faz o 

aluno escolher o próprio caminho por onde quer conhecer, e essas materias estão 

diretamente ligados a ele. Escolher a sua área de conhecimento favorita é o primeiro 

passo para o aluno se conhecer e se desvincular do ciclo do mercado, e assim ter 

chances reais de sair da escola e buscar caminhos que o levem a continuar conhecendo e 

exercer aquilo que lhe trás liberdade e satisfação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na sociedade africana pré-colonial, educar-se era viver a vida 

do dia-a-dia da comunidade, plantar, escutar da boca dos 

velhos as estórias da tradição oral, participar nas cerimônias 

coletivas. A prática educativa consistia na aquisição de 

instrumentos de trabalho e na interiorização de valores e 

comportamentos, enquanto o meio ambiente em seu conjunto 

era um contexto permanente de formação. .(HARPER, Babette; 

CECCON, Claudius; OLIVEIRA, Miguel Darcy de; OLIVEIRA, 

Rosiska Darcy de.,1987: 23).  

 Segundo o livro ao qual o texto acima também foi tirado, não haviam 

professores, todo adulto ensinava e aprendia-se com as experiências e nas praticas no 

dia-a-dia (1987:25), e com isso existia harmonia entre o que ensinava, o que aprendia e 

o ambiente de aprendizado. Observava-se na no ato os efeitos do seu aprendizado. Via-

se no seu ensinador o estimulo e o objetivo a ser alcançado, e o seu ensinador entendia 

as dificuldades e a capacidade de quem aprendia por já ter estado em seu lugar, e 

também aprendia com ele a ser um ensinador melhor todos os dias. Existia prazer em 

aprender e em ensinar e por isso o aprender e o ensinar poderia ser praticado em 

qualquer momento do dia.  A escola foi criada na Idade Média, na Europa, onde a 

educação se tornou um produto oferecido em sua grande maioria por religiosos, isolados 

em um ambiente, e não tinha relação com o cotidiano (1987:26), pois a intenção de 

oferecer educação as crianças era exatamente essa, diferenciar os filhos dos mais ricos 

dos demais, principalmente dos pobres. Por isso o pobre não tinha função social dentro 

da escola, e assim sendo isolado dela.  Durante o capitalismo industrial, houve a 

necessidade de incluir novos aprendizados na escola, pelo avanço tecnológico e novas 

classes sociais (1987:29). Surgiu assim a urgência de introduzir os pobres na escola. 

Uma introdução e não uma inclusão, já que os filhos dos ricos precisavam aprender a 

serem mais ricos, e o filho dos pobres, precisavam aprender a serem funcionários 

melhores para serem empregados e dar mais lucro. 

 O que concluo, é que desde o seu principio a escola não foi construída na 

sociedade urbana como um lugar de aprender a viver em sociedade, e sim de se manter 

e sobreviver na sociedade. É por isso que os conflitos existem em sala de aula, e 

principalmente nas escolas públicas. Estão ensinando o caminho do mercado de 

trabalho, já designando qual a qualificação que uma pessoa vai ter nele, desde as 

primeiras atividades que essa pessoa pratica na escola. A formação do trabalhador chega 

para o jovem antes da formação de valores, de respeito ao próximo, até mesmo da 

formação de caráter. O aluno não sabe qual tipo de memorização ele tem e nem o 

porque ele está adquirindo os conhecimentos que lhe são impostos, mais ele sabe que  
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precisa passar de série ano a pós ano para chegar ao objetivo final: estar formado. Mas 

formado em quê? Para quê? Nem ele sabe. Sai da escola perdido, na verdade já está na 

escola, perdido. Os dias em que ele passa nela, e que poderiam ser aproveitados para o 

autoconhecimento, para aprender a se relacionar com seus colegas e trocar 

conhecimento com seu professor, estão sendo desperdiçados com disputas 

subconscientes para ser melhor que o seu colega, e para não ser reprovado pelo 

professor. O conteúdo que está sendo aprendido? Não tem tanta importância, “já se 

sabe; ler (não muito bem), escrever (com muitos erros gramaticais), e fazer contas, é o 

suficiente para conseguir um emprego, só faltam mesmo o diploma”, e muitos casos, 

antes mesmo desse, a evasão escolar acontece. 

 Se analisarmos as sociedades indígenas brasileiras, ditas como “mais atrasadas”, 

podemos perceber que, dentro dela é perto de zero o percentual de homicídios, estupros, 

escravidão e crimes relacionados ao desrespeito ao corpo do outro. O percentual 

aumenta entre o contato dessa sociedade com a nossa, onde a ambição do homem 

branco é introduzida. 

 Diante disso, que possamos idealizar, sonhar e lutar por uma escola mais 

humana, mais socializadora e mais inclusiva, onde as atividades tenham total 

aproveitamento e impacto nos alunos e nos professores. Com mais liberdade de troca de 

conhecimento e para entender as dificuldades uns dos outros para que possam de ajudar 

e não disputar entre si. E que possamos no futuro, formar além de profissionais, pessoas 

formadoras de outras pessoas. 
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