
 

 

Instrumentos antigos de orientação pelos astros, usados na época das grandes 

navegações, ganharam versões contemporâneas nas mãos do professor Anderson 

Trogello, que ensina Ciência e Biologia em escolas de Missal. O relógio solar, por 

exemplo, é um dos 40 objetos astronômicos que ele construiu. Há também 

planetários, astrolábios (usados para medir a elevação dos astros acima do 

horizonte), maquetes do Sistema Solar e esferas armilares (utilizadas para simular 

o movimento aparente do Sol). Alguns dos objetos são iguais aos da Antiguidade 

(mas feitos de MDF e, ocasionalmente, com técnica de corte a laser) e outros são 

design autoral de Anderson. “Queria trazer de volta para a vida das pessoas 

algumas ações que deixamos de fazer, como observar o céu”, conta o professor. 

Fazer jardinagem é 

prazeroso, mas também 

exige muito trabalho e 

dedicação. “Cansa o 

corpo, mas descansa a 

cabeça”, diz Ana Flávia 

Davies, professora de Inglês 

em Curitiba. Em seu jardim, 

há flores (como lavanda, 

hortênsia e íris) e uma horta 

repleta de rúcula, abóbora e 

espinafre.  “O mais legal é 

aprender a ter paciência, 

porque cada planta tem seu 

tempo”, diz Ana. 

 

 

 

 

 

 “Não sou eclético, não. Sou bem 

seletivo. Gosto de ouvir coisa 

boa”, diz Vicente Beur Miranda 

Lima, professor de Filosofia em 

Terra Boa. Nascido em Minas 

Gerais, ele começou a tocar violão 

aos 12 anos e cresceu ouvindo a 

MPB de seu estado, além de rock, 

pop e música regionalista. 

Todos esses estilos são, hoje, seus 

aliados em sala de aula. “Para 

quem não gosta de Filosofia, o 

estudo pode ser pesado. Então, eu 

tento trazer um pouco de leveza”, 

afirma. Quando fala, por exemplo, 

dos filósofos pré-socráticos e do 

conceito do devir — que trata do 
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estado de transformação 

constante das coisas —,  a canção 

que toma conta da sala é“Como 

uma onda”, interpretada por Lulu 

Santos. 

“Heráclito dizia que tudo flui e 

nada permanece. Lulu canta que 

nada do que foi será de novo do 

jeito que já foi um dia. A música é 

toda construída com base no 

pensamento do devir”, afirma. A 

música, portanto, não é vista por 

ele apenas como terapêutica, mas 

também como pedagógica. “É 

por isso que prefiro as 

composições com significado 

poético, lógico, harmônico”, diz. 

A música de Heráclito 


