
 

 

“Teclado é instrumento de metamorfose”, diz Helio 

Tomal, tecladista, acordeonista e professor de Música, 

Filosofia e Geografia em União da Vitória. A descrição 

diz respeito a como o instrumento desperta diferentes 

sensações nos ouvintes — algo que o professor 

trabalha em sala de aula, junto com discussões sobre 

estética e noções da indústria cultural (conceito 

criticado pelo filósofo Theodor Adorno). “A música 

não pode ser apenas uma mercadoria, pois ela é 

expressão”, afirma Helio. “Ela mexe com o lado mais 

humano da gente, que é a sensibilidade.” As obras produzidas pelos alunos de Juliana Zilli 

Rodrigues têm estilos variados. Há, por exemplo, 

artesanato com material reciclável, pintura em cerâmica, 

veludo e tela, além de releituras tridimensionais de 

quadros de Tarsila do Amaral. Embora aborde todos os 

gêneros em sala de aula, a professora, que ensina Arte 

em Joaquim Távora, tem suas preferências: naturezas 

mortas e paisagens. “Com esse tipo de trabalho, 

conseguimos despertar talentos na escola e instigar a 

criatividade dos alunos. É muito legal”, diz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As histórias pouco conhecidas 

do norte paranaense inspiram 

Caetano Zaga a compor. 

Professor de Filosofia em 

Apucarana, ele canta, por 

exemplo, sobre a Revolta do 

Quebra Milho — conflito 

armado entre posseiros e 

grileiros que aconteceu entre 

1946 e 1951 no vale do rio 

Paranapanema.  

Outra história contada em 

melodia é a da Geada Negra de 

1975, que destruiu cafezais e 

obrigou agricultores a migrar. 

“São histórias do campo, da 

luta dos trabalhadores rurais, 

que o próprio paranaense 

Sensibilidade e indústria cultural 

desconhece”, diz Zaga. 

Em sala de aula, o professor 

(que toca violão, viola caipira, 

acordeon e piano) usa a música 

para ensinar sobre a dialética. 

Ele apresenta como tese a 

canção “Cotidiano Escolar”, 

que traz sua visão sobre a vida 

na escola e que integra o 

repertório de sua banda Osso e 

Dente (um grupo de rock 

progressivo e crítica social). Ele 

pede, então, que os alunos 

criem uma antítese em forma 

de música, mostrando o ponto 

de vista deles. “Filosofia sem 

provocação não é filosofia”, 

assevera. 

Paraná desconhecido 

Criatividade na tela e na cerâmica 


