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Da professora grávida para
o professor barbudo
Em Dois Irmãos, o músico e pedagogo Issur Koch assume turma
de alfabetização e começa a derrubar rótulos do ato de ensinar

Dois Irmãos  - Todos
têm a lembrança do pri-
meiro dia de aula. A an-
siedade, o desejo de co-
nhecer as letras, de fa-
zer novos amigos, de
ser ‘gente grande’ que
vai para a escola e não
mais para a creche ou
para a ‘tia’. Pois bem, o
tão esperado dia chega.
A criança vai para a es-
cola, de caderno e me-
rendeira em punho,
pronto para este novo
desafio. Ao chegar lá,
olha para os colegui-
nhas, conversa um pou-
co com um ou outro
mais afoito, mas só fica
feliz quando a querida
e sorridente professora vem e
chama todos para a sala de aula.

Mas, e se não for bem assim?
E se esta querida e sorridente
professora for, na verdade, um
jovem professor de estilo despo-
jado, com barba e um violão em-
baixo do braço? A imagem, que
inicialmente pode causar
estranhamento a alguns pais e
alunos, já não é novidade em
Dois Irmãos, na Escola Paulo
Arandt, no bairro São João. Lá,
a turma do primeiro ano de en-
sino fundamental conta, desde
abril, com um professor diferen-
te deste padrão que é idealiza-
do por todos.

Há alguns anos o músico
Issur Israel Koch, 33 anos, ini-
ciou nas escolas municipais de
Novo Hamburgo, sua cidade
natal, o projeto Música na Es-
cola: Do Lúdico ao Social, no
qual trabalhava a inclusão atra-
vés da música. Filho de Nestor
e Maria Solange Koch e irmão
de Giana e Nelsinho, no quesi-
to música Issur é autodidata
(aprendeu violão e técnicas mu-
sicais sozinho). Durante alguns
anos, ele manteve o projeto nas
escolas em paralelo a vida de
cantor, apresentando-se com vi-
olão e voz em diversas cidades
da região. “Eu sempre tive uma
imagem diferente da dos pro-
fessores tradicionais, e isso ge-
rava questionamentos entre os
pais, que queriam saber quem
era aquele cara que estava en-
sinando algo pros filhos de-
les”, relata. Como forma de se
qualificar e ter a habilitação
para o trabalho em sala de
aula, Issur cursou Pedagogia
na Ulbra, formando-se em
agosto de 2008.

Apesar da existência de ordem e disciplina, há demonstrações de
carinho, o que indica o bom relacionamento em sala de aula

Adaptação entre professor e alunos foi rápida e Issur já sente resultado
de seu trabalho e também de sua presença junto às crianças

O processo de educar se estende para ambientes fora da sala de aula, como
o momento de higiene, em que o professor organiza a escovação de dentes
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Agora em sala de aula,

o pedagogo e professor
Issur não deixa a música de
lado na hora de ensinar.
“Faço uso de músicas para
tornar o conteúdo mais real
para as crianças”, frisa. No
primeiro ano do ensino fun-
damental, Issur fornece a
base da alfabetização para
24 alunos de seis e sete anos.
“Trabalhamos o alfabeto, a
formação das palavras. E é
com estas palavras que re-
laciono as músicas. Quando
trabalhei casa, por exemplo,
cantamos ‘era um casa mui-
to engraçada...’”, conta.

No início, ele sentiu que
as crianças estranharam a
mudança. “Entrei na turma
para substituir uma profes-
sora que entrou em licença
maternidade. De uma pro-
fessora grávida as crianças

mudaram para um profes-
sor barbudo”, diz, entre ri-
sos. Agora, adaptado a tur-
ma, ele já sente resultado do
trabalho e de sua presença
junto às crianças. “Há al-
guns que não tem referên-
cia masculina em casa e
que, talvez, por isso, apro-
ximam-se mais. Alguns
querem aquelas brincadei-
ras de pais e filhos, como
garupa, jogar pra cima”,
detalha. Ele também repa-
rou que, quando chama a
atenção por mau comporta-
mento, alguns parecem não
entender. “Parece que não
têm o hábito de serem con-
trolados”, diz. Por sinal, os
pais, que também estranha-
ram o perfil do professor no
começo, estão aprovando
mudanças de comporta-
mento das crianças.
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Apesar da paixão pela vida de músico, Issur buscava

uma estabilidade que nem a noite nem os projetos nas
escolas de Novo Hamburgo (onde ele era contratado como
cargo de confiança) davam. “Tenho minha filha, Isadora
Fritz Koch, de quatro aninhos, e sabia que precisava de
algo fixo, certo, e comecei a buscar isso para minha vida”,
comenta. Perto da conclusão do curso, a mãe de Issur,
Maria Solange, comentou com ele que Dois Irmãos teria
um concurso para professores de séries iniciais. “Fui lá e
fiz. Na prova geral, fiquei em 11º, mas caí para 23º na pro-
va de títulos. Em abril deste ano, fui chamado para assu-
mir e destacado para esta turma”, recorda.

Com isso, Issur mudou-se para Dois Irmãos, onde já
se sente em casa, apesar de passar mais tempo em Novo
Hamburgo. Além de professor, ele é assessor parlamen-
tar do vereador Raul Cassel e a noite apresenta o progra-
ma TV Games, no canal TV Mais na Net (de 2ª a 6ª-feira,
menos nas 5ªs, das 20 às 21 horas), isso sem contar as
baladas em que se apresenta.  “E no resto do tempo, sou
pai. Se bem que essa correria toda tem como objetivo dar
estabilidade e garantir o futuro da minha filha, então é
tudo por ela mesmo”, reflete.
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O uso da música em sala de aula é tema de palestras
que Issur tem ministrado para professores de toda a região.
A mais recente foi a Jornada Pedagógica de Picada Café,
de 17 a 21 de julho.  Nestas palestras, Issur aborda que o
professor não precisa ser cantor ou instrumentista para
trabalhar com música. “Há outros meios, como CDs e a
confecção de instrumentos”, exemplifica.

Ao comparar sua vida artística com a de professor, ele
reflete: “todo professor é um artista, mesmo que não se
sinta como tal. Afinal, nas duas carreiras é preciso
criatividade, cara de pau, presença de palco”. Issur sente-
se com um modelo de transição de professor. “Não sou a
professora bonita e sorridente nem o professor de calça
social e sapato. Tenho um estilo diferente, que às vezes
causa estranheza. Mas também tenho capacitação para
minha função e, principalmente, vontade de ensinar. E
isso faz diferença!”, considera.


