
OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

03-12-2021 

SEJA O(A) PROFESSOR(A) 

QUE SEMPRE SONHOU 
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Aos sopés da Serra Dourada, no interior do sertão goiano, 
numa pequena e charmosa cidade nomeada Mossâmedes, 
ouvi várias vezes meu pai dizer: “filhota, estude para ser 
uma professora!”. Essa frase ficou marcada na memória.  
O pai dizia com o peito cheio de orgulho, pois, fruía de uma 
admiração incondicional por esta profissão.  
Senhor de abundante simplicidade, humilde e exemplar 
camponês, Ele não gozou da oportunidade de estudar.  
Filho também de camponês, perdeu o pai aos 6 anos de idade, 
por um infarto fulminante. Viu-se, a partir dali, impelido 
ainda criança, a trabalhar no campo com os irmãos, 
sepultando o sonho, quem sabe, de ser um professor. 
Tamanha é a admiração dele, quanto é a minha.  
Quantos significados possuem um professor?  
Clarice Lispector ao escrever “O Abrigo no Professor”, 
outorgou à categoria docente o devido valor: confiável, 
seguro e acolhedor. “Joana” se lembrou daquele professor – 
segue o fio da narrativa. No mesmo contexto de valoração, 
Vygotsky atribuiu-lhe o papel de mediador, ou seja, um elo 
intermediário, motivador e importante na construção do ser. 
Piaget, na mesma conjuntura, colocou-o como mediador do 
conhecimento. Paulo Freire esbanjou amor e boniteza no ato 
de ensinar. Ilustrou a sua representação da profissão com o 
próprio exemplo, especialmente o de, na prática, refletir 
sobre a sua própria forma cotidiana de ensinar.   
Deu-lhe a missão de estabelecer relações dialógicas entre o 
ensino e a aprendizagem. Segundo Paulo Freire, todos 
aprendem juntos numa relação de amor e respeito, num 
encontro democrático e afetivo. Percebi inúmeras vezes nos 
corredores de algumas unidades de ensino, o professor de 
olhar profundo e cansado, um trabalhador com necessidades 
imediatas. Aquele que também carece de alimentação 
saudável, boa noite de sono, atendimento médico e cuidados 
emocionais; aquele que apresenta neuroses, depressão e 
excesso de trabalho. Aliás, Freud trata o conceito de neurose 
com referência à forma como as pessoas reagem à vida, 
relacionando-a consigo mesma. Há professores perdidos em 
sua própria existência? Querido leitor e querida leitora, 
imaginem quantos professores e professoras passaram por 
sua vida, imaginem aquele ou aquela que te marcou de 
alguma forma, qual é a imagem que ficou? Seria aquela 
imagem em que, segundo Clarice “O professor parecia um 
grande gato castrado reinando num porão”? 

 

Que professor ficou? Seria um professor ou professora 
frustrado(a) e doente? Quantos professores durante a 
ditadura militar não tiveram a liberdade cassada para 
ensinar e pesquisar? Geralmente, os ditadores odeiam 
professores, intelectuais, gente que pensa e ajudar 
outrem a pensar. Na ditadura militar brasileira vetaram 
o direito de ensinar a pensar; de refletir e  de lutar.  
E os puniram com torturas horrendas.  
Reprimiram. Ameaçaram. Executaram corpos cujo 
objetivo era apenas consagrar a liberdade de expressão. 
Estamos vivendo o clima da ditadura. Esta que esperneia 
querendo voltar. Querendo massacrar, fechar escolas, 
universidades e, principalmente, o raciocínio do eleitor. 
A saúde dos professores está se esvaindo por meio de 
sintomas diversos em aulas online, presenciais ou 
híbridas. Precisamos de atenção imediata.  
A Educação (com maiúscula) precisa de atenção 
imediata, mas isso parece não incomodar a quem 
deveria. A classe de aula, onde ocorre o ensino-
aprendizagem abrange diferentes patamares, alguns 
mais frágeis que outros. Os investimentos na Educação 
variam de acordo com a região geográfica, com a 
unidade de ensino, se particular ou pública e, até mesmo, 
com o próprio nível de qualificação do professor.  
Por que os investimentos na Educação não são 
imediatos? Professores e professoras tristes, escolas 
tristes, alunos tristes ao verem seus cursos fechados.  
A Universidade pública está à beira do colapso e de um 
abismo. Com apenas um empurrãozinho do presidente 
aqui, outro empurrãozinho do governador ali, os 
professores  vão perdendo os direitos que foram 
conquistados ao longo do tempo. Os direitos vão se 
desmoronando como um castelinho de areia no pé do 
menino mau. Querem decidir o seu futuro, professor, até 
no conselho universitário. Querem eliminar a pós-
graduação e definir a sua carga de trabalho. Não é mole 
não. Mergulhei aquém das expectativas, na 
profundidade da realidade, ao perceber o tamanho dos 
desafios da Educação no Brasil. Tomando um café com 
Nietzsche, o filósofo que sai dos contornos da sala de aula 
para a vida, ele no livro e o livro na mão.  
Na minha mão, enquanto a chuva vai caindo e a fumaça 
do café subindo, surge a seguinte reflexão: como 
encontrar um caminho para ser feliz e encontrar os 
próprios valores?  Precisamos buscar os bons encontros 
nos livros, nas lutas, no cinema e nos colegas, mesmo que 
estes estejam carregados de momentos tristes.  
Professor é aquele que meu pai sonhou, este que sou, o 
que Clarice criou e aquele que Paulo Freire formou.  
Não desista, seja o professor que sempre sonhou! ■ ■ ■  
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