
Quem me levou a esta profissão? 

Interrogo-me por vezes sobre o que me levou a escolher a profissão de professor 

do Primeiro Ciclo. No meio de muitas e variadas razões, que se prendem com opções 

pessoais, circunstâncias da vida e imagens idealizadas sobre o ensino. Houve uma que 

consegui destacar de todas as outras, essa razão posso chama-la de: Professor Monteiro.  

O professor Monteiro, era um homem que vivia (e ainda hoje vive) lá na 

Comenda – pequena aldeia do distrito de Portalegre, Concelho de Gavião -  já tinha sido 

professor do meu pai, tios, tias e irmão. Era alto, com voz forte e quente, óptimo 

caçador e uma dedicação profunda pela horta que cultivava ao lado da sua casa. As 

couves e alfaces estavam milimetricamente alinhadas, as regas eram feitas pontualmente 

à mesma hora. A terra, após semear algo era alisada manualmente. Enfim!... hoje 

consigo compreender que aquele homem se entregava profundamente a tudo o que 

fazia. Entendo igualmente, que nem tudo o que ele fazia era bom ou perfeito… contudo 

a entrega … bom a entrega… essa era total! 

Nas aulas mantinha um tom de voz firme e metódico, mas também gracejava 

connosco no início ou no fim das actividades, e sobretudo, estava atento. Essa atenção 

não era tanto ao aluno, mas sim à criança, à pessoa que estava á sua frente. Perguntava-

nos como nos sentíamos, como estavam os nossos pais, como ia a agricultura. A mim 

dava-me pancadinhas nas costas e dizia: “Atão amigo Jorge, isso vai ou não?”- Pode 

parecer uma coisa vulgar nos dias de hoje. Mas para nós… para mim… que éramos 

mais ou menos educados “ao Deus dará”, aquelas perguntas e interesse que revelava, 

eram uma forma de afecto fundamental para me motivar a ir à escola todos os dias, 

montado na minha bicicleta amarela, e era raro, por parte dos adultos para com as 

crianças da minha terra. Não seria certamente, um afecto lamechas, com miminhos 

beijinhos e abracinhos. Era aquele tipo de conforto que nos revigora e dá alento, porque 

sem ser expressado em palavras dizia-me claramente que se preocupava comigo, 

gostava de mim e que me estava esperando no dia seguinte, lá na escola. 

O Professor Monteiro, todas as quintas feiras quando o tempo estava bom, 

levava-nos para o campo de futebol. Aquele homem alto, por vezes, era o árbitro, mas 

outras, jogava connosco. Nessas alturas ele corria, pedia a bola aos companheiros, 

puxava, rasteirava os adversários e dava a bola á sua equipa, justificando, que os dele 

eram os mais fracos e por isso tinha de os ajudar. Até nisto ele se entregava por 



inteiro… Esquecia-se que era o professor Monteiro e passava a ser um de nós, só que 

mais alto, mais forte e com quem nós não discutíamos os lances faltosos em que ele 

“inadvertidamente” era o protagonista. 

Não sei se ele tinha consciência, desta sua capacidade maior, de ser empático e 

de conseguir criar esta sensação de conforto e de “porto seguro”, nos miúdos com quem 

lidava; nem sei se ao longo da sua carreira ele teve sempre este tipo de relação com os 

alunos, provavelmente não… O tempo e as experiências que vamos acumulando ao 

longo da vida acabam sempre por, naturalmente, nos afectar e moldar e isso repercute-

se nas relações que temos com os outros (pessoais ou profissionais, positiva ou 

negativamente). Contudo, quando me encontrei numa encruzilhada que me obrigou a 

escolher e a decidir que caminho tomar na vida, lembrei-me dele… 

Estar presente, preocupar-se com quem está à sua frente, ajudar a crescer e ainda 

por cima ser pago … Que melhor objectivo na vida podemos ter? “Sim, vou ajudar 

pessoas a crescer, tal com fazia o professor Monteiro”, pensei. Naquela altura era muito 

pretensioso e egocêntrico. Talvez mesmo pateta! A realidade é que desde que comecei a 

leccionar cresci e evolui muito, e analisando bem todos os factos, os responsáveis por 

isso têm sido os miúdos. São eles que me têm ensinado – ensinam-me a ser paciente, a 

explicar as coisas de maneiras diferentes, a respeitar a diferença, a ouvir, a compreender 

os seus silêncios, ensinam-me que “nem tudo o que parece é”, que meia hora de recreio 

pode ser mais importante que um dia inteiro de aulas…. Ser professor tem-se revelado 

ser muito mais receber do que dar e para que isso aconteça só tenho de estar presente, 

ter disponibilidade e humildade para aceitar… para os aceitar…  

 

                                                                                                            Professor A 

 

 

 

 

 

 



A aluna que fui e sou 

 

 Na minha opinião, qualquer professor deve ter sido um aluno feliz. 

Talvez nem todos, mas a maioria foi-o certamente. 

 Nas memórias de escola, guardo o respeito pela minha professora, 

das reguadas que levei, quando todos as levavam, sem nunca perceber o 

porquê de as receber! Guardo, também, as manhãs… chorosas, agarrada ao 

pescoço da minha mãe, enquanto a D. Rosa me puxava para os seus braços. E 

lembro-me tão bem de ver aquele pavilhão enorme a encher e, à tarde, de 

ficar sentada no vazio, daquele espaço enorme, à espera…  

 Lembro-me da bata, escura, feia e apertada, que não me deixava 

fechar os braços de tantas camisolas que escondia. Nem todo o debrum 

amarelo era capaz de alegrar aquele castanho apertado. 

 E as tardes, e as sestas… o cruzar dos braços, o deitar a cabeça e 

descansar… descansar do quê? 

 Não me lembro de aprender a ler! Por isso não deve ter sido difícil. 

Mas lembro-me da tabuada, das tardes de sábado a estudá-las e o meu pai à 

espera que eu as errasse, para me voltar a mandar estudá-las. Lembro-me 

das manhãs de sábado, dos ditados com pronúncia do norte e da letra… a 

letra que eu tentava imitar do meu pai e com a qual ele tanto embirrava. 

 No quarto ano mudei de escola, os meus avós vieram viver connosco e 

eu já podia frequentar a escola estatal, sem bata apertada, sem cruzar os 

braços e deitar a cabeça. 

 Lembro-me da competição que havia por ser a menina nova que 

chegava e tentava ocupar um lugar que não lhe pertencia, nos prémios da 

professora. E que prémios! O primeiro a ter as contas todas certas vai lavar 

o aquário da tartaruga. E todos nos esforçávamos. 

 Olhando esta meia dúzia de parágrafos, penso que só guardamos os 

momentos menos bons, será? E o acordar ao som dos Parodiantes de Lisboa 

e com a minha tia a cantar? Disto também me lembro. 



 E os meus alunos? Do que será que se vão lembrar? Não sei, mas 

espero que acima de tudo guardem o carinho que nós temos por eles e o que 

fazemos… por eles e eles por nós. 

 

 

Professor B               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A minha experiência como professora 

 

Tudo começou no ano de 2000, há precisamente dez anos, quando decidi que 

queria ser professora do 1º Ciclo. Não foi uma escolha fácil! Desde criança que já tinha 

perspectivado seguir diversas carreiras: psicóloga, pediatra, assistente social…mas a de 

professora desde pequenina, dos tempos da escola primária, assim chamada na altura, 

que tinha ficado guardada apenas na minha memória….nas tardes passadas a “dar 

aulas” às minhas bonecas, copiando os gestos da minha professora. 

Acabou por ser este o caminho pelo qual enveredei, sem ter bem consciência 

na altura da escolha, da complexidade desta profissão e de tudo o que ela envolve…. 

Só mais tarde vim a descobrir e cada dia descubro mais um pouco… 

No período de estágio, quando estava na faculdade, era ainda tudo simples e 

sentia-me bem no que fazia e, feliz, nas relações que criava com os grupos de alunos 

por onde ia passando. Ia-me apercebendo aos poucos do que me esperaria no futuro. 

Foi muito bom ter estudado na Escola Superior de Educação pois tive o privilégio de 

contactar com professores fantásticos que me mostraram e abriram portas para uma 

perspectiva de educação diferente, aberta, diria mesmo…revolucionária…Tudo isso me 

deixou ainda mais desejosa de concretizar o meu sonho de ser professora. 

Terminei a faculdade e entrei para o Colégio onde estou há seis anos. Ao início, 

foi bastante difícil, porque uma pessoa jovem, recém licenciada e com vinte e dois 

anos é ainda muito inexperiente. Trabalhar com turmas de trinta alunos num contexto 

como o do Colégio, onde reina a exigência e a credibilidade, não é nada fácil! 

Lembro-me até hoje e, penso que recordarei sempre, a minha primeira reunião 

de pais. Parecia que tinha sido atirada aos leões! Era nova, inexperiente e vinha 

substituir uma colega que tinha saído no final do primeiro ano. Todos estes aspectos 

causaram (e entendo porquê), à partida, alguma desconfiança e receio por parte dos 

pais. Foi aos poucos e poucos que fui conseguindo, com a ajuda dos colegas que me 

acolheram e apoiaram, ir conquistando a turma e sentindo maior confiança em mim e 

no meu trabalho. 

Rapidamente constatei que só quem está ao vivo e a cores, com um grupo de 

alunos a seu cargo, dia após dia, é que tem noção do que isso implica. É s er professora, 



mãe, psicóloga, enfermeira, amiga…É entregar-me ao que faço de corpo e alma, dando 

tudo o que de melhor tenho e tentando transmitir aquilo em que acredito.  

É preciso saber acolher, saber escutar, saber compreender, saber aceitar e 

saber orientar, sem, no entanto, “formatar”. E a quantidade de vezes que estou em 

baixo mas tenho de sorrir? E quando me apetece estar no silêncio mas os alunos 

precisam de falar e de se fazer ouvir?  

É um desafio às minhas capacidades, é um convite à minha entrega, é um apelo 

ao meu empenho e dedicação. É essencialmente um caminho…que pode ter altos e 

baixos, como todos, mas que no fundo me faz sentir especial, única e estimada pelos 

meus alunos.  

 

Professor C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memórias de uma aluna… 

 

 

É com saudade que recordo os meus primeiros tempos escolares. O cheiro da sala de 

aula, que, fechando os olhos, ainda hoje consigo sentir; o som, à nossa passagem, dos 

tacos de madeira já gastos pelo tempo; dos nossos trabalhos de pintura e picotagem, que 

orgulhosamente se expunham nas paredes da sala; da imagem da lareira, que 

teimosamente não se acendia, apesar da minha esperança e curiosidade em ver a lenha a 

crepitar e o sentir o calor que dela emanasse; da Laica, a cadela da nossa professora, que 

insistia em visitar-nos e invadir o nosso pequeno mundo, enquanto a dona nos dava 

aulas; das nossas velhas “carteiras” escolares, onde podíamos encaixar o frasco de tinta 

para as canetas e onde a Laica arranjava sempre espaço para se aninhar junto dos nossos 

pés; da paisagem que tinha das janelas da sala, e do ouvir os pássaros a cantar, voando 

tangencialmente às mesmas; das visitas das enfermeiras da Saúde Escolar, e da roda 

gigante que fazíamos, para nos vermos com umas enormes bochechas a saborear o elixir 

dentífrico; dos rostos dos meus colegas de turma; das brincadeiras no recreio; da 

companhia da minha avó materna, que me acompanhava sempre até à escola…; dos 

meus cadernos e livros, delicadamente forrados pela minha mãe; da sensação aprazível 

das vezes em que podia escrever no quadro, e sentia o giz a deslizar pelo mesmo; do 

globo com que a professora decorava a sua secretária, e que me despertava a 

curiosidade e a imaginação em relação à possível beleza de outros países… 

Entristece-me recordar a frieza da minha professora que nos acompanhou durante os 

quatro anos: do uso constante que dava às réguas de madeira para nos magoar; da cana 

que usava para, da sua secretária, nos alcançar quando estávamos no quadro e 

errávamos algum exercício; da fila dos “burros” e dos bons alunos, que teimava em 

organizar na sala, de ano para ano; da superioridade que sentia, por ser a directora da 

escola, e por a sua presença ser intimidante, até para os outros adultos; das minhas idas 

ao quadro e de olhar, pelas janelas de há pouco, para os telhados das casas, e vislumbrar 

o colégio de freiras onde a minha mãe trabalhava, numa tentativa sonhadora de também 

poder voar como os pássaros e ir ter com ela, fugindo daquela tortura; dos nossos rostos 

colados às janelas, no último dia de aulas, a vislumbrarmos a saída de todas as turmas 

para os passeios de final de ano lectivo, à excepção da nossa… 



Do refeitório recordo, rindo, a forma como “enganava” a professora, fingindo comer o 

peixe (que abominava!), e o escondia, cuidadosamente, dentro da sua própria cabeça. 

Achava inacreditável que ela não se apercebesse do volume extra que todas as minhas 

cabeças de peixe tinham, comparativamente às dos meus colegas! 

Lamento saber que a maior parte dos meus colegas não seguiu um percurso académico 

regular, atendendo aos medos e inseguranças que lhes foram provocados pela nossa 

professora.  

Lamento que, numa tentativa desesperada (e impossível!) de agradar à professora, um 

colega nosso lhe tenha oferecido, no seu aniversário, uma régua de madeira, e que tenha 

sido o primeiro a estreá-la… 

Lamento, profundamente, que todo um conjunto de gerações tenha passado por estas 

experiências, pois representam o oposto de uma relação empática entre o professor e os 

alunos. 

Guardo as melhores recordações da amizade que unia a nossa turma e das brincadeiras 

que partilhávamos no recreio. Recordo a admiração que sentíamos pelos outros 

professores, e do quanto desejávamos, também, poder usufruir das experiências que os 

outros meninos partilhavam connosco.  

Aprendi que não podia generalizar a nossa experiência com o universo do mundo 

escolar, e que a excepção éramos nós… e que, passados esses quatro anos, voaria como 

um pássaro para as salas de aula de outros professores, que me levariam (como 

levaram!) a viajar por um mundo de aprendizagem e de conhecimento (sem medo), até 

aí desconhecido para mim.  

A nível pessoal, esta experiência padronizou-me a necessidade da existência de 

determinadas qualidades num professor, acima (ou a par) das suas competências 

técnicas: as de ser sensível, empático e compreensivo com os seus alunos. O 

conhecimento científico, aliado a uma boa formação humana, criam um excelente 

professor. A liberdade de promover, nos alunos, o gosto pela aprendizagem e pela 

pesquisa, faculta-lhes asas para poderem voar, académica e pessoalmente, no seu 

percurso de vida. 

Professor D 



Recordações da minha vida de professora 

 

A minha vida de professora tem sido preenchida por recordações muito 

agradáveis. Não serão “coisas” espectaculares, mas antes “coisas” que 

aquecem o coração. Estar com os alunos, sentirmo-nos uns-dos-outros é, por 

si só, algo inesquecível. O afecto que damos/recebemos é das coisas mais 

gratificantes que recordo da minha vida de professora. Muitas vezes, volto 

atrás no tempo, revejo momentos do passado, e sinto-me invadida por uma 

enorme sensação de ternura, ao pensar nos desenhos, nos bilhetinhos, nos 

abraços que guardo até hoje. Depois, também tenho presente aquela ideia 

de que contribuí para ajudar a crescer as crianças que me foram confiadas, 

e isso é muito gratificante. 

O reconhecimento dos pais dos alunos é, também, muito significativo. Tenho 

perfeita consciência que posso não ter sido, para alguns pais, a professora 

ideal para os filhos, mas também sei que, para outros, fui uma referência de 

vida. É tão importante quando se sente que o nosso esforço é percebido e 

apreciado “do outro lado”! 

É-me muito difícil, ao longo de trinta e sete anos de professora, destacar 

um ou outro momento mais significativo. De qualquer modo, de tantas 

recordações que preenchem a minha vida profissional, lembro-me, neste 

momento, de uma carta que, há dois anos, uma antiga aluna me escreveu, 

quando terminou o décimo segundo ano, aqui no Colégio. 

Veio ter comigo, ao final do dia, e entregou-me a carta em mão, pedindo-me 

que a lesse em casa, com tempo. Fiz-lhe a vontade. 

Quando entrei em casa, nessa tarde, sentei-me na sala e comecei a ler a 

carta (seis páginas manuscritas!). Ainda hoje sinto dificuldade em 

descrever, com objectividade, o que senti, entre a emoção, a consciência de 

pequenos gestos aos quais não tinha dado muita importância, e as marcas 

que quatro anos de convívio tinham deixado naquela “menina”. 

Lembro-me que acabei de ler este fantástico “presente” e que chorei 

durante muito tempo. A felicidade é assim…  

                                                                                             Professor E 


