
 

 

O repertório de Felipe Chico é abrangente: há 

desde grandes composições da MPB até hits do 

pop tocados em formaturas e festas de 

debutantes. Diretor auxiliar e ex-professor de 

História no Colégio Estadual Duque de Caxias, 

em São Mateus do Sul, ele canta e toca guitarra 

desde criança. A música, que foi sua profissão 

durante muitos anos, tornou-se um hobby 

bastante presente em sua vida, empregado, 

inclusive, em sala de aula.  

“Para cada situação, há um repertório 

adequado. Para falar da Ditadura, tem Chico e 

Caetano. Para história do Nordeste, Luiz 

Gonzaga. Para problemas urbanos, rock dos 

anos 1980”, conta Felipe. Embora considere a 

música uma excelente ferramenta de ensino, 

aproximação e entretenimento, ele busca não 

transformá-la em um recurso corriqueiro, 

reservando-a para situações especiais. 

Rainha Vermelha, de “Alice 

no País das Maravilhas”, e 

João Romão, do romance 

“O Cortiço”, são alguns 

dos personagens a quem 

Lauren Christie, de Joaquim 

Távora, dá vida. A professora, 

que já atuou no palco do 

Teatro Paulo Autran, em 

Curitiba, usa as artes cênicas, 

hoje, para tornar as aulas 

mais divertidas. “É um 

modo de manter o teatro na 

minha vida”, afirma. 

“É muito bom ouvir ‘O 

professor trouxe o violão 

para a escola. Hoje, a aula vai 

ser massa’”, diz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditação, foco e 

concentração. Desde 2016, 

quando começou a praticar 

ioga, essas têm sido três 

constantes na vida de Marcelo 

Inocêncio. Professor de 

Educação Física do Colégio 

Emílio Menezes, em Curitiba, 

ele assume o papel de aluno 

duas vezes por semana, 

aprendendo sobre posturas, 

métodos de respiração e a 

filosofia que rege a vida do 

praticante de ioga. Fora do 

horário de aula, também há 

trabalho: é preciso pôr em 

prática preceitos éticos como a 

disciplina, o desapego, a 

verdade e a não-violência.  

 

Contando história com melodias Luz, câmera, ação 

“Depois de um tempo 

entendendo a filosofia, decidi 

não comer mais carne, porque 

não devemos causar violência a 

outro ser”, diz Marcelo. O 

professor conta que passou a 

compartilhar algumas das 

técnicas da ioga para seus 

alunos, como modos de 

respiração para reduzir a 

ansiedade e estimular a 

concentração durante provas. 

“Sempre digo para eles que o 

ato de respirar, oxigenar o 

cérebro, clareia as ideias”, 

brinca. Em 2017, graças ao seu 

projeto de Educação Física aliada 

à ioga, Marcelo foi finalista do 

Prêmio Educador Nota 10. 

Mente e corpo sempre em movimento 


