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“Ensinar exige rigorosidade metódica” (Paulo Freire)
“Avaliar também” (Paulo Cardim)
Professor é Agro!
Professor é Tech!
Professor é Top!
Tá no Insta!
Tá no Face!
Tá no Zap!
Tá no Youtube!
PROFESSOR É TUDO! É A RIQUEZA DO BRASIL!
Sim, Professor é a grande riqueza de nosso país, riqueza talvez invisível aos olhos de muitos,
sobretudo de nossos políticos, de muitas autoridades que só se lembram dele, da Educação
agora, às vésperas das eleições. Em todo o resto do ano, do tempo, da vida vive na penumbra,
oculto por tantos interesses mesquinhos e inconfessáveis. Um Profissional, tão essencial ao
desenvolvimento de um país, esquecido e marginalizado na consciência de quem o poderia
colocar em seu devido lugar.
PROFESSORES, esses abnegados que, espalhados por um Brasil sem fim, se deixam encantar
pela tarefa de ensinar, de educar, de deixar marcas profundas nas vidas daqueles que lhes
passam por sua sala de aula.
SALA DE AULA – eis onde nos sentimos em casa, onde deixamos o melhor de nós mesmos, de
tudo que ficou do que lemos, meditamos, estudamos, debatemos. Não só em termos
pedagógicos, mas de vivência, de arte, de amor, de tantas obras que despertaram em nós o
encanto e a responsabilidade da grandeza de ensinar, de abrir os olhos deles, ou de ter nossos
olhos abertos por aqueles serezinhos que, saindo de casa no sertão nordestino, numa aldeia
de pescadores, numa estrada lamacenta, numa cidade perdida em nosso vasto interior, na

cidade grande de tantas atrações, de balas perdidas, de favelas, do bairro pobre ou elegante,
da Escola pública ou particular, são colocados pela vida em nossa sala de aula, em nossa vida.
PROFESSOR ESTÁ SEMPRE NA ORDEM DO DIA, em discussão, seja em tempos normais, seja
na pandemia, às voltas com a atual conjuntura – ensino presencial / a distância / remoto. Qual
o melhor, qual o mais adequado?
Mas hoje não queremos debater isso aqui… Enquanto não se chega a um consenso, e o
Professor fica na berlinda, vamos estender nossa homenagem a ele, mesmo já tendo passado
seu dia – 15 de outubro. Vamos louvar mais um pouco o profissional que, sem dúvida, tem
importância vital no processo da Educação.
Nosso sempre amado e citado Educador RUBEM ALVES diz que, para bem ensinar e educar, a
experiência da Beleza tem que vir antes: A EXPERIÊNCIA DA BELEZA ANTECEDE O
CONHECIMENTO. E isso em qualquer estágio em que o educando e o educador se encontrem.
Assim, o Professor tem que sempre ter consciência da Beleza e despertá-la em seu aluno.
Bem sabemos o desafio que é despertar o gosto pelos livros, pela leitura, pelos textos em
qualquer matéria, compreendê-los, interpretá-los, aprofundar-se neles.
E O PROFESSOR É INSTADO A ENSINAR A LER NAS LINHAS, AINDA MAIS NAS ENTRELNHAS,
ONDE NEM SEQUER HÁ LINHAS, E ATÉ ONDE NÃO HAJA NADA ESCRITO!
Então a Experiência da Beleza é fundamental para se alcançar esse amor pelo livro, pela
leitura, pelo conhecimento, pelo encantamento do saber! Sim, é tarefa de encantamento ler
poemas, histórias, apreciar belos cantos, pinturas, deslumbrar-se pela arte! Desde bem
pequeno querer descobrir o mistério que se esconde naqueles sinaizinhos desenhados na
página em branco, sabe-se lá por quem…
QUE MISTÉRIO TEM O LIVRO? QUE MISTÉRIO SE ESCONDE NAQUELE TEXTO, NAQUELAS
PALAVRAS, NAQUELES SONS? TODO LIVRO TEM SEUS MISTÉRIOS! TODO TEXTO TEM SEUS
SEGREDOS! E temos que logo começar a despertar o desejo de desvendá-los! Tarefa para
quem? Para o Professor! Para um Educador!
Então é colocar logo, logo, nas mãos dos bebês, livros, livros belos, coloridos, musicais, de
papel, de pano, virtuais, sei lá… E que o Professor seja artista – conte histórias, cante, dance,
mude a voz, seja gente, seja bicho, vire estrela!
Nunca mais aquele ser, às vezes ainda tão pequenino, uma criança, vai suportar ver um livro
fechado, um rosto amarrado, uma vida sem história, sem fundo musical…nunca, nunca mais!
Vai querer, com certeza, preencher os vazios, abrir os sorrisos, dar luz e graça à vida,
descobrir-lhe os segredos, desvendar-lhe os mistérios!
Quanta alegria quando o Professor vê que palavras, frases e textos já brotam de dentro do seu
aluno: ele não precisa mais ler as histórias que já foram escritas, ele pode criar sua própria
história.
O Professor é, assim, alguém muito especial, porque vai influir na vida de todos os seres, seus
alunos – no médico, no varredor de rua, no dentista, na babá, no balconista, no psicólogo –
todos vão levar na alma a marca de um Professor.
Mais lindo ainda é o Professor observar que aquele aluno que ele ajudou a desatar as asas, que
ele ensinou a voar, deixou de ser lagarta e virou uma belíssima borboleta.

E o Mestre fica ali, na plataforma, admirando o aluno no voo para a Vida!
Sempre pronto a recomeçar tudo de novo, no ano que vem!
“ SE TIVESSE QUE ESCOLHER ENTRE UMA TECNOLOGIA INCRÍVEL E UM PROFESSOR
INCRÍVEL, ESCOLHERIA UM PROFESSOR INCRÍVEL”
Salma Khan – criador da Khan Academy
“É mais fácil governar um povo culto, cioso de suas prerrogativas e direitos, que tem
nítida a compreensão de seus deveres, que um povo ignaro, indócil, sem iniciativa e
inimigo do progresso”.
“O papel da instrução é preparar e formar homens capazes e úteis à sociedade; o papel
do governo é fornecer meios fáceis de se adquirir a instrução, disseminando escolas e
patrocinando iniciativas boas confiadas à competência e ao amor de quem promove
tão nobilitante tarefa”.
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