
A profissão de professor 

 

Nada mais difícil há que falarmos de nós… Normalmente, não existe 

distanciamento crítico suficiente para que as nossas opiniões ou pensamentos estejam 

isentos de preconceitos ou juízos de valor. Há sempre uma certa informalidade inerente 

ao facto de estarmos a discorrer sobre um tema que nos é intrínseco (nós próprios!), que 

pode ser redutora da realidade que pretendemos mostrar ou, pelo contrário, pode ser 

“ampliadora” dessa mesma realidade. Escrever sobre o meu ofício, é escrever sobre 

mim. Está ligado às escolhas que fiz, às experiências que vivi, às pessoas que conheci, 

ao projecto de vida que, em determinada altura, ingenuamente tracei para mim. Por isso, 

tudo o que disser estará, inevitavelmente, cheio de opiniões ou perspectivas muito 

pessoais e nada isentas, pondo por isso em risco uma apreciação objectiva do tema. 

No meu ponto de vista, à imagem do que acontece com a generalidade da 

sociedade e do Mundo onde vivemos (ou sobrevivemos, como acontece a grande parte 

da humanidade de todo o planeta) a profissão de professor está a sofrer uma 

transformação bastante acelerada. As novas tecnologias de informação, os novos meios 

de comunicação, as redes sociais e as novas tecnologias de um modo geral, têm vindo a 

alterar, não só a maneira de ensinar, mas também os conteúdos. Está a tornar-se 

evidente que não é possível um professor acompanhar estas transformações todas, por 

isso o ensino está-se a especializar. Deste modo, pretende-se ir ao encontro das 

necessidades específicas que determinada sociedade apresenta e satisfazer as diferentes 

e variadas áreas que os alunos querem aprender e desenvolver. Contudo, esta 

especialização do ensino pode fazer com que compartimentem as diferentes disciplinas, 

perdendo-se assim uma perspectiva global do conjunto de todas as áreas.   

Penso que o caminho do professor passa por, certamente, dominar os conteúdos 

que pretende leccionar mas, sobretudo, por conhecer e manipular convenientemente as 

novas tecnologias que vão surgindo todos os dias. O professor tenderá, cada vez mais, a 

ser um agente que indica e sugere maneiras de fazer, soluções alternativas e formas 

criativas de aprender. 

Nos dias de hoje, o professor já é uma entidade híbrida, que ainda transmite de 

forma tradicional os saberes, mas que tem de recorrer frequentemente a todas as novas 

tecnologias que tem ao seu dispor para transmitir o que pretende. É urgente 

apercebermo-nos destas transformações e mais do que lutar contra elas devemos 

procurar compreende-las e dominá-las. Contudo, existe uma dimensão que tende a ser 

esquecida, refiro-me à dimensão humana e religiosa. Estas parece-nos, que jamais 

poderão ser substituídas ou ultrapassadas por qualquer que seja a tecnologia. Estas 

dimensões conferem-nos a capacidade de sermos distintos dos seres que nos rodeiam e 

sobretudo de nos conseguirmos relacionar de formas não só meramente racionais, mas 

também de formas emocionais, afectivas e mesmo transcendentais. Estas duas 

dimensões, têm que ter uma particular importância para o professor de hoje, são elas 

que o vão diferenciar de todas as coisas supérfluas que rodeiam os alunos, são elas que 



o vão aproximar da criança, aluno, Homem. Este aproxima-se porque sente que o 

professor tem para lhe dar algo de gratuito e único, algo que muitas vezes é apenas um 

sorriso ou um afago na cabeça, mas que faz a diferença e que o distingue de todas as 

coisas e pessoas com as quais ele está em relação. 

À laia de conclusão, devo acrescentar que é muito difícil aprender a ser 

professor, já ser professor, me parece bem mais fácil, pois basta para isso ter 

disponibilidade e humildade para querer estar com o outro, ouvi-lo e permitir que nos 

oiçam.  

                                                                                                   Professor A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Processo 

        - Li e reli o título várias vezes 

- Pensei e escrevi algumas ideias 

- Enquanto escrevia apagava ou alterava as palavras com frequência 

- Quando terminei li tudo e dei a ler 

- Voltei a alterar algumas coisas 

- Já chateado, não li mais vez nenhuma… 

- Fiquei inquieto porque, sei que há algumas ideias das quais eu próprio não 

estou seguro. 

                                                                                 Professor A 

 

 

 



A profissão de professor 

Tópicos: 

O que é ser professor? Profissão/Ofício 

Diferenças entre o professor de hoje e do passado: o que se esperava do antigo 

professor/o que se espera deste novo professor 

De volta ao ensino maternal: será este o caminho? 

O que pode um professor escrever sobre a profissão de professor? 

Será que os outros têm a mesma opinião sobre nós? 

Ter uma profissão é ter uma ocupação, um emprego. O professor, além de se ocupar, 

preocupa-se. Preocupa-se com os seus alunos, com aquilo que transmite mas, sobretudo, 

com o exemplo que dá. Um modelo cheio de defeitos mas, aos olhos dos seus pequenos 

alunos, um mestre, justo, detentor de sabedoria, de muita sabedoria. 

Mas o professor também cresce. Cresce enquanto ajuda a crescer. Desenvolve-se 

enquanto transmite conteúdos que ajudam a desenvolver competências. Descobre-se 

enquanto incentiva a descobrir. 

A profissão de professor é, assim, a ligação de afectos na troca de vivências e, até, 

experiências do dia – a – dia 

Mas o que se espera do professor? 

Que ensine? Que transmita saberes? Ou que, acima de tudo, eduque? Eduque sem 

traumatizar, sem se zangar, sem gritar… Sem se dar? 

O professor de antigamente, de régua e palmatória, a quem os pais se referiam como “o 

Sr. Professor”. Aquele que podia e que mandava, deu lugar ao culpado de todos os 

males de uma adolescência pouco respeitadora.”O teu professor não te ensina?”. “O teu 

professor não te educa?”. 

O que se espera, afinal, deste professor do séc. XXI? É só o desafio informático? Ou o 

maior desafio do professor passa pela autoridade, ou melhor, pela falta dela… 

A sociedade está desiludida com os professores, os professores sentem que perderam o 

respeito que esta profissão necessita ter. 

Os alunos não respeitam os pais, os pais não respeitam os professores. E os alunos? 

Respeitam os professores? 

Será por tudo isto que voltámos a ver a mãe no papel de professora. Será este o caminho 

da educação? 

                                                                                                                        Professor B 



Dificuldades 

 O que vou escrever 

 Que tópicos. Como organizá- los 

 Não estou a respeitar os tópicos! Nem a ordem. Perdi-me. 

  Voltei atrás para dar sentido ao texto 

 Afinal é uma reflexão e não um texto para um livro, um capítulo 

 Mas era sobre isto que eu queria escrever 

 Devia ter seleccionado apenas um ou dois tópicos 

 

 

 

                                                                                                                        Professor B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A profissão de professor 

 

Ser professor… Não é simples definir o que é ser professor. 

Anteriormente, os professores eram entendidos como transmissores de conhecimentos, 

detentores da verdade, e os laços de afecto entre alunos e professores quase não 

existiam. Os alunos, por sua vez, não podiam ter expressão nem opinião. Ou aprendiam 

ou eram apelidados de “burros” e nunca se questionava sequer que a metodologia 

utilizada não fosse a adequada. 

Com o passar dos anos, a maneira como os professores actuam mudou muito. 

Estabeleceram-se laços mais fortes com os alunos. Estes são vistos não como “tábuas 

rasas” quando entram para a escola, mas sim como crianças que já sabem muito e que 

podem partilhar vivências e experiências, saberes e gostos. 

Esta mudança implica um salto gigante na maneira como se entende esta profissão. O 

aluno é o centro da aprendizagem, e assim não só ele aprende, como também o 

professor aprende com o aluno. 

Porém, é preciso estar atento e não deixar que o professor seja desrespeitado (perda de 

autoridade) e o seu trabalho, de extremo valor, passe a ser banalizado nos dias que 

correm. Os professores são exemplos… de valores, de atitudes, de gestos e os alunos 

aprendem mais com os professores do que alguma vez estes imaginaram. 

Tendo consciência deste aspecto, a profissão de professor torna-se, de facto, um 

verdadeiro desafio. Como agir? Como educar? 

Creio que o importante é que o professor assuma o papel de orientador das 

aprendizagens, proponha tarefas que estimulem e motivem os seus alunos e que os 

preparem para o mundo, transmitindo-lhes valores de responsabilidade, respeito e 

solidariedade. 

Assim, ser professor hoje em dia é estar, apoiar, ajudar, conduzir mas principalmente 

“ser”… exemplo de empenho, dedicação, entusiasmo e saber. 

                                                                                                 

 

Reflexão 

Colocar em prática esta proposta de escrita não foi fácil. 

Numa primeira etapa não me ocorria ideia alguma de como começar. Por isso, resolvi 

fazer um pequeno “guião” do texto, registando quatro tópicos principais que, achava eu, 

me serviriam de fio condutor na redacção do texto. 



Tentei segui-los mas a minha imaginação e a minha veia mais emotiva e filosófica 

(talvez) levaram-me a divagar um pouco. Acabei por sentir necessidade de reformular o 

texto e começar por uma breve retrospectiva histórica (o antes e o agora). Isto, para 

explicar um pouco o salto que foi dado relativamente ao papel do professor e os 

efeitos/consequências dessa mudança (possível banalização da profissão e perda da 

autoridade por parte do docente) se não se agir em consciência e com responsabilidade 

no acto de educar. 

Terminei o texto dando a minha opinião pessoal sobre o modo como o professor deve 

agir perante a realidade que vivemos para que a sua missão seja bem sucedida. 

Ao longo da escrita necessitei de parar várias vezes para reler o texto, pois facilmente 

me perdia na organização das ideias (passar o que pensava para o papel). 

No final foi muito importante reler, rever a escrita e encontrar uma sequência lógica 

(para mim e espero para quem o leia) e um encadeamento de ideias. Acabei por ficar 

satisfeita com o meu trabalho que a princípio me parecia impossível de concretizar. 

 

                                                                                                                     Professor C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A profissão de professor 

 

Desde sempre, a profissão de professor teve um enorme destaque sociocultural, por a 

ela se dever (em grande Parte) a formação académica, cultural e pessoal das gerações 

que vai “atravessando”. 

Anteriormente, o professor era visto como alguém que detinha um papel de destaque na 

comunidade em que estava integrado, pelo importantíssimo modelo que era (e continua 

a ser) para os discentes. Na comunidade, respeitavam-no pelo seu saber académico e por 

nele depositarem total confiança na educação, e formação, dos seus descendentes. A 

imagem, que por vezes temos do professor de outros tempos, prende-se com uma figura 

tendencialmente autoritária e com um regime de ensino mais tradicionalista. Muitos 

discentes recordam o “medo” dessa mesma figura e o facto de as aulas provarem o 

autoritarismo e primazia da palavra do docente, não se arranjando espaço para debates e 

partilha de opiniões. Os discentes tinham, na generalidade dos casos, um papel passivo 

(arrisco “submisso”), assumindo o professor o centro e controlo da dinâmica de ensino - 

aprendizagem. 

Actualmente, o professor mantém um papel importantíssimo na sociedade, por deter a 

responsabilidade de educar e de ajudar a pensar os alunos. No entanto, a sociedade 

tende a vê-lo, e tratá-lo, com menor “referência”comparativamente ao passado. Dada a 

sociedade em que vivemos e as pressões diárias que todos vivenciamos, tem-se 

promovido uma “desresponsabilização” dos pais enquanto educadores, para se transferir 

grande parte da tarefa educativa unicamente para o professor. Este sente o peso dessa 

mesma transferência, e tenta (em vão, muitas vezes) “educar” os pais a cumprirem o seu 

papel social (e emocional). 

Por outro lado, vivemos numa “aldeia global” onde tudo está informatizado. As crianças 

têm acesso a um mundo sem fim de informações e conhecimentos, que, até há uns anos 

atrás, pareciam impossíveis de concretizar. O professor, hoje, deve rentabilizar os 

recursos físicos que a sociedade lhe propõe, por forma a rentabilizar o seu modus 

operandi de ensino – aprendizagem e conseguir continuar a “prender” a atenção dos 

seus alunos. Cada vez mais a escola pretende ser um núcleo de aprendizagens activas, 

em que, o aluno, ao invés de ter um papel passivo, deverá procurar reflectir sobre a sua 

própria aprendizagem e sobre o modo como a realiza. A metacognição deverá estar no 

centro do processo de ensino – aprendizagem, de “mãos dadas” com a era informática. 

 

                                                                                  Professor D 

 

 



Reflexão 

Ao ser-me proposto escrever um texto sobre o papel do professor nos dias de hoje, 

pensei logo em fazer uma pequena retrospectiva histórica sobre o mesmo. 

Ao tentar definir estratégias para a elaboração textual, acabei por construir o mesmo 

como habitualmente o faço: colocando as ideias e estruturas frásicas directamente no 

papel. Ainda pensei em estruturá-lo mentalmente com tópicos, nos quais fosse definindo 

a sequência lógica do texto. Mas, por experiência própria, sinto que quando começo a 

escrever, as ideias vão fluindo e interligam-se. É a “minha forma de escrita” e não tentei 

fugir à mesma. 

Uma preocupação que tive foi a questão do tempo que me tinha sido facultado (receei 

não conseguir cumprir o objectivo proposto, pelo tempo dado). Mas tentei abstrair-me 

desta preocupação e concentrar-me apenas no texto. 

 Por outro lado, e por não ter escrito os tópicos inicialmente, receei esquecer-me de 

focar alguma das ideias, que me iam surgindo enquanto escrevia. A solução: escrever 

rapidamente, de modo a não “perder o fio à meada”. 

Ao concluir o texto, fiquei com a sensação de que muito ainda ficou por dizer/reflectir. 

 

 

                                                                                                                         Professor D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A profissão de professor 

 

Ser professor é uma missão! Para se ser professor tem que se ter um sentido de dádiva, de 

partilha com os outros, de entrega total. 

Um professor deve ser alguém que goste, sobretudo, de aprender. Tem que ter grande 

curiosidade intelectual. Ser professor é uma profissão que exige uma constante actualização, 

quer em termos de conhecimento científico, relativamente aos conteúdos que ensina (e não 

só!), quer em termos de pedagogia. Para se ensinar, é necessário gostar de aprender. 

 Para além deste gosto pelo saber, o professor tem que gostar de ensinar, de partilhar o saber 

com os seus alunos, de desenvolver, nesses mesmos alunos, o gosto pela aprendizagem. É 

indispensável, também, que o professor domine os modelos pedagógicos, de modo a que possa 

potenciar, nos alunos, uma aprendizagem estratégica e auto-regulada. 

Por outro lado, para se ser professor, um bom professor, tem que se gostar de crianças e jovens, 

tem que haver empatia, afectividade, têm que se sentir uns – dos - outros. Na minha opinião, 

sem um verdadeiro mundo de afectos, não é possível desenvolver um autêntico processo de 

ensino - aprendizagem. 

O professor deve, também, ser um modelo para os seus alunos. É importante que se 

consciencialize de que as suas atitudes e comportamentos são uma referência na comunidade 

educativa. 

É evidente que a profissão de professor nem sempre foi assumida, quer pelos próprios 

professores, quer pela sociedade, desta forma que acabei de descrever. Felizmente que, hoje em 

dia, há muitos e bons professores que se dedicam à docência de alma e coração! 

 

Professor E 

                  

Pontos de reflexão 

 Tive alguma dificuldade em organizar mentalmente o texto devido à abrangência do 

tema 

 Não escrevi tópicos porque fiz esse trabalho mentalmente 

 Pensei nas principais características que devem nortear a profissão de professor 

 À medida que ia escrevendo sobre cada característica, mudava de parágrafo e 

sublinhava uma palavra - chave importante nesse parágrafo 

 Reli o texto, antes de o dar por terminado 

 


