
Da série “Coisas que a vida ensina”: com o tempo, ou nos transformamos nos nossos 
pais ou nas pessoas sobre as quais nossos pais nos preveniam.

Corporação
Há pessoas que, com o tempo, acrescentam outra. O rosto fica mais carnudo, a 

cintura se expande, tudo engrossa: incorporam um estranho. Com outras acontece o 
contrário, perdem um outro inteiro. ( Jô Soares, há muito tempo, depois de emagrecer 
com uma dieta: “Perdi um Wilson Grey”). Deve ser parte do falado amor da Natureza 
ao equilíbrio: nada aumenta aqui que não diminua em outro lugar, e vice-versa. E há 
um certo consolo em pensar que nossa barriga pode ser a barriga enjeitada de outro.

Carga
E quando chegar a hora de aproveitarmos toda a experiência que acumulamos 

com o tempo, tudo que a vida nos ensinou através dos anos, toda a sabedoria, toda a 
filosofia, todo o savoarfer, não teremos mais a energia. Será um pouco como amontoar 
tanta coisa no lombo de um burro que ele não consegue sair do lugar.

Ângulo
(Da série “Poesia numa hora destas?!”)

As paixões humanas não mudam,
muda o ângulo de visão:
hoje é comportamento obsessivo
o que era amor de perdição,
falta de carbo-hidratos
em vez de desmaios por desilusão,
contratos bem redigidos
em vez de juras do coração,
e temporadas num spa
para esquecer a separação.
E o que antes era voyeurismo,
hoje é contemplação.
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PALAVRA DE PROFESSOR

roponho tecer algumas considerações sobre as 
falas dos professores da rede privada no mo-
mento de suas rescisões, a partir das escutas 
realizadas no Núcleo de Apoio ao Professor 
Contra a Violência (NAP), serviço ofertado 

pelo Sindicato. Trata-se de um espaço de acolhimento 
da palavra do professor e desta escuta emergem questões 
sobre a vivência profissional no universo da educação, da 
educação infantil até o doutorado, cada uma com suas es-
pecificidades. Destaca-se no último período (2012-2013) 
o desencantamento pela profissão como uma questão pre-
sente em todos estes níveis. Também chama a atenção o 
grande número de demissões fora do período habitual, o 
que torna problemática a recolocação destes professores 
em outros estabelecimentos de ensino.

Em síntese, na atualidade, parece estar se consolidan-
do entre os docentes a percepção de uma cultura de des-
cartabilidade dentro do segmento educacional, e que este 
descarte pode ocorrer a qualquer momento. O professor, 
hoje, é, portanto, um sujeito avisado,  e diferente de anos 
anteriores, já não se mostra tão surpreso com a demissão. 
Se por um lado ele está psiquicamente melhor preparado 
para lidar com esta situação, por outro, ele passa a investir 
menos afetivamente na profissão, sendo precisamente a sua 
implicação no trabalho o motor para um bom desempe-
nho. Este contexto produz como consequência o apaga-
mento do desejo do professor no processo de ensino, com 
danos à educação como um todo.

No trabalho realizado, também chamou a atenção o 
grande número de pedidos de demissão dos professores. 
Tais pedidos são motivados por diversos fatores, dentre 
os quais, os concursos públicos e a desistência da carreira 
apareceram como causas frequentes. Encontrei educadores 
jovens e outros mais experientes desencantados, que desis-
tiram do seu projeto profissional, como afirma um deles: 
“Eu tinha um ideal de fazer algo pela sociedade e perdi”! 
Talvez este dano na imagem ideal do ofício possa ser pon-
tualmente sintetizado com a fala de outra professora: “Per-
deu o brilho”! Cabe interrogar, então, o que poderia fazer o 
brilho da profissão cintilar outra vez?

Por Márcia Aparecida Vitorello*
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