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“Não é fácil ser demitido, mesmo quando se 

quer sair e, de certa forma, se esperava por isso”. 

A fala de uma professora ao ser atendida no âm-

bito do Núcleo de Apoio ao Professor Contra a Vio-

lência (NAP), amplo trabalho de escuta oferecido 

pelo Sinpro/RS aos professores, aponta para o de-

licado momento da demissão do profissional após 

um longo período de trabalho e investimentos. 

Para além desse momento difícil, com o qual al-

guns professores lidam com maior facilidade e ou-

tros nem tanto, ressalto algumas questões cruciais 

trazidas pelos professores em relação às escolas 

e universidades. Eles estão sentindo “na carne” a 

lógica capitalista invadindo e transformando as 

relações de trabalho nas escolas e universidades. 

Sentem a perda e a troca das relações mais huma-

nas e humanizantes de outrora por um vazio de re-

lacionamento e de transmissão do conhecimento.

Algumas falas demonstram claramente essa 

percepção: “As escolas estão se tornando empre-

sas, são mercantilistas e o professor, um objeto 

descartável”. “Não é mais uma faculdade familiar, 

virou empresa”. “Agora a relação é empresarial e 

o professor só cumpre formalidades”. “O aluno vi-

rou cliente”. Apesar desse cenário, ainda amam o 

que fazem e não fariam outra coisa.

Mas eles se questionam: até quando ou até que 

limite seguirão suportando trabalhar em “escolas 

As escolas de educação infantil merecem aten-

ção especial, visto que as relações de trabalho 

nessas instituições são “pouco profissionais”, qua-

se voluntárias, de ajuda à escola. 

Por outro lado, também pude escutar professo-

res muito satisfeitos com algumas instituições que 

ainda preservam o respeito e o investimento na 

educação e na figura do professor.

Em relação ao momento da demissão, os profes-

sores enfatizam a falta de preparo das instituições. 

Poucos professores pareciam de fato compreender 

os motivos de seu desligamento. Mesmo aqueles 

que se dedicaram por mais de 20 anos, por vezes, 

foram demitidos através de uma carta. Mostram 

sua indignação e tristeza pelos anos de investimen-

to, de trabalho, de produção não reconhecidos pelo 

empregador no momento da demissão.

O que pude escutar remete ao rompimento de 

um laço com a “escola-empresa” em uma lógica 

de mercado e não do rompimento com a “escola-

-campo da educação”, ou seja, ligada ao desejo 

de ensinar, de ser professor. Talvez seja isso que 

os ajude a elaborar a perda vivida, o luto, para 

poder afirmar que fariam “tudo de novo”.

A paixão pela astronomia levou o pro-

fessor André Lau da Costa a trocar a Enge-

nharia pela faculdade de Física. Das aulas 

do laboratório da universidade, ele levou o 

gosto pela ciência dos astros para as clas-

ses do ensino médio. No início, oferecia ofi-

cinas gratuitas para alunos de um colégio 

público que lecionava. 

Há dez anos, o assunto é carro-chefe 

de suas aulas nas quatro escolas privadas 

nas quais trabalha – Escola de Aplicação 

da Feevale, Cenecista Novo Hamburgo, EJA 

de Sapucaia do Sul. A matéria encanta e 

gera muita curiosidade por parte dos alu-

nos. “Percebo que eles têm muita carência 

sobre astronomia, pois é difícil encontrar 

com quem possam conversar, tirar dúvi-

das. Eles perguntam muito sobre buracos 

negros, planetas, e têm acesso a um lado 

mais moderno da física”, afirma André, que 

comprou um telescópio refletor de 10 pole-

gadas para as aulas práticas e saídas de 

campo. 

Outro papel do professor é desmistificar 

alguns assuntos da física como as diferen-

ças entre astronomia e astrologia e a tão 

falada física quântica, assuntos que tanto 

despertam o interesse e sobre os quais os 

alunos têm pouco esclarecimento técnico. 

“Eu sempre tenho muito cuidado de trazer 

fontes confiáveis, mostrar dados reais e 

pesquisas científicas de instituições sérias 

sobre esses assuntos”, destaca o professor. 

O estudo e a prática não ficam restritos às 

salas de aula. Com um grupo de colegas 

fundou a Rede de Alfabetização Científica 

(OmegaCentauri), iniciativa que conta com 

um miniplanetário e telescópios para aulas 

teóricas e práticas.

As habilidades do professor André, de 

apenas 34 anos, no entanto, não ficam res-

tritas ao campo da física. Ele toca vários 

instrumentos em duas bandas, uma de car-

naval e uma de reggae, talento que veio da 

família de músicos por parte de mãe. Tam-

bém se dedica a esportes como muscula-

ção, natação e surf e ainda encontra tempo 

para representar uma marca de produtos 

de nutrição. Ele conta que os alunos tam-

bém se admiram da quantidade de coisas 

que faz, mas diz que não acredita em limi-

tes. “Tenho várias estratégias e planos A, B 

e C para minha vida. E acredito que todo 

mundo pode fazer tudo, basta querer e se 

dedicar”, orienta.
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Os artigos para essa seção devem ser enviados até o dia 15 de cada 
mês com no máximo 2.300 caracteres para o e-mail
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A seção Intervalo se propõe a revelar o perfil humano dos professores ao relatar experiências de educadores que desenvolvem atividade 

diversa da docência, seja de forma profissional ou como passatempo. Envie sua sugestão aos editores: extraclasse@sinprors.org.br.

André leciona em quatro instituições, toca em duas bandas e divide com os alunos sua paixão por astronomia


