
 

 

exercícios de flauta doce. No segundo, 

foi ‘Asa Branca’. Foi muito 

bonito”, conta. A professora, que 

toca violão clássico em seu tempo 

livre, também ensina o instrumento 

aos seus alunos, mas com ênfase em 

melodias folclóricas e fáceis de tocar. 

“Ensino os acordes, a melodia, e 

cantamos todos juntos.” 

 

Conduzir ensaios com um grupo de 

mais de 100 alunos não é uma tarefa 

fácil, mas Vera Buba, professora de Arte 

em Foz do Iguaçu, aceitou o desafio. 

No início dos anos 2000, ela uniu 

fanfarra, 18 instrumentos de percussão 

e 102 flautas para fazer apresentações 

na cidade e durante o desfile de Sete de 

Setembro. “No primeiro ano, tocaram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando tinta para o rosto, 

maquiagem e outros materiais — 

como papel, tecido e algodão —, a 

pedagoga Fabiana Gonzales Assolari, 

de Apucarana, se transforma em 

personagens de filmes e séries. O 

processo de caracterização, que antes 

levava três horas, teve seu tempo 

diminuído pela metade. “Agora, 

como faço no intervalo do soninho da 

minha filha [Louise, de 10 meses], 

acelero mais e consigo fazer em cerca 

Cem flautas, uma fanfarra e violões 

As mil faces de uma artista da maquiagem 

Personagens das fotos, da esquerda 

para a direita: 

1ª: Professa McGonagall, de Harry 

Potter 

2ª: Noiva-Cadáver 

3ª: Ernesto de la Cruz, de Viva — A 

Vida é uma festa 

4ª: Edward Mãos de Tesoura 

de uma hora e meia”, diz. 

Fabiana, que também faz maquiagens 

 

sociais, começou a fazer transformações 

artísticas sozinha, assistindo a vídeos. 

“Sempre gostei de desenhar e pintar. 

Então, um dia, resolvi me arriscar na 

maquiagem”, conta. Agora, ela se 

transforma em um personagem a cada 

fim de semana e posta vídeos de 

“challenges” nas redes sociais.“Tenho 

paixão por cada uma que faço. Sempre 

me surpreendo comigo mesma.” A 

próxima, ela promete, será de Alice no 

País das Maravilhas. 

 


