
Reflexão de um professor 

Estamos a atravessar um momento caótico. Literalmente, de um dia para o outro, perdemos 

rotinas, dinheiro, liberdades, afetos, pessoas. Este vírus que entrou violentamente e sem pedir 

licença levou-nos tanto… aparentemente tudo. 

Sou professor há quase duas décadas. Sobrevivi a uma semana trabalho que começou muitos 

dias às 8 horas da manhã e acabou à meia noite. Mas tive uma experiência marcante que não 

posso deixar de partilhar. 

Sobrevivi a quase 20 anos de uma profissão ingrata. Quantas vezes e quantos adjetivos indignos 

ouvi associados à minha profissão? Não preciso de os escrever, sei que os sabem quase de cor, 

como eu. Não preciso ir muito longe, tenho em casa um irmão que quando não mos dizia me 

fazia senti-los. Os “dias de férias” ou o salário “desafogado” que em quase 20 anos mal 

aumentou, mas que infelizmente, no contexto em que vivemos, é comparativamente 

“desafogado” foram usados quantas vezes por ele ou pela sociedade para me fazerem sentir 

culpado? Mas para quem não acredita, pode ver, na comunicação social, professores a levar 

“bujardas” da sociedade dia sim, dia não.  

Ainda há uns meses o nosso atual primeiro ministro escolheu fazer uma estrada (IP3) em vez de 

nos aumentar. Disse-o de forma clara, populista e divisionista e muita gente aplaudiu. E olhem 

que, no geral, nos tratou muito melhor que os seus recentes antecessores. Canalhas de 

professores que impedem a construção de estradas! Um primeiro ministro que no “ido” ano de 

2019 a.C. (antes de Covid-19, entenda-se) afirmou que se demitiria caso a contabilização total 

do tempo de serviço dos professores (9 anos, 4 meses e 2 dias) fosse aprovada em votação final 

global na Assembleia da República. 

Antes a educação, a cultura e a saúde pareciam coisas supérfluas, luxos ou caprichos. As pessoas 

que nelas trabalhavam eram alegres parasitas cheios de vaidades e regalias que pairavam sobre 

a sociedade com uma capa de super-heróis enquanto secretamente a sugavam até ao tutano.  

Mas depois veio o vírus. Um verdadeiro vilão apesar da capa (lipídica). Um verdadeiro parasita 

que mostrou logo ao que vinha e nos sugou tudo ou o que julgávamos antes ser tudo. Porque 

talvez os passeios ao shopping, os jogos de futebol, as festas de aniversário ou as idas a um 

qualquer sítio que nos faziam sentir um propósito qualquer, importantes e salutares, claro, 

talvez afinal, não fossem tudo. Talvez fossem supérfluas, um luxo ou um capricho. Talvez fossem 

só uma capa empurrada por uma sociedade consumista, presa atrás dos nossos olhos, que nos 

impedia olhar para dentro e ver o que realmente é essencial. 

O vírus chegou e atirou-nos para dentro de quatro paredes, sem idas e voltas, sem festas, sem 

amigos, sem barulhos estranhos, sem luxos ou quase… desculpem entregadores da glovo e uber 

eats mas eu preciso mesmo de comer piza a cada sexta-feira ímpar. E sem todas estas coisas 

essenciais do que precisamos nós? O que é realmente importante? Pasmem-se: educação, a 

cultura e a saúde! 

Corremos aos milhares ao Instagram para ver #comoéqueobichomexe ou o 

#CovidArtMuseum  Encontramos beleza no que está apenas ao alcance da nossa janela com o 

projeto da The Cave Photography. Assistimos, na Netflix, à Casa de Papel de uma assentada, ou 

corremos a ver “A Herdade” no Filmin. Devoramos os seis livros da saga Sebastian Bergman de 

Hjorth e Rosenfeltdt. Vibramos com os espetáculos de dança da Netherlands Dance Theatre 

(NDT) ou do Hofesh Shechter nas páginas das respetivas companhias. Deliramos com o remake 

https://www.instagram.com/explore/tags/como%C3%A9queobichomexe/
https://www.instagram.com/explore/tags/covidartmuseum/
https://www.facebook.com/thecavephoto/


do Final Fantasy VII. Saltitamos entre o MoMA e o d’Orsay no Google Arts & Culture… Rimos 

com o podcast “extremamente desagradável” da Joana Marques. Saímos de casa a olhar por 

cima do ombro, de cada vez que somos obrigados a ir ao supermercado ou à farmácia, com 

medo de que o Rodrigo Guedes de Carvalho venha atrás de nós com uma marreta. 

Mas como dizia… 

Sou professor e tive uma experiência inesquecível que não posso deixar de partilhar. A educação, 

a cultura e a saúde passaram, literalmente, do dia para a noite, a ser a nossa prioridade. É na 

qualidade de profissional de educação que vos vou falar agora pois, nesta semana, parte dos 

cenários que os pedagogos mais otimistas tivessem capacidade de imaginar, aconteceram. Não 

aconteceram num vácuo, não aconteceram sem contrapartidas, mas de um dia para o outro, 

aconteceram.    

Nesta semana, o que experienciei, foi um envolvimento massivo da quase totalidade das famílias 

dos alunos que acompanho numa turma do 1º e 2º anos. E sim, é verdade que é quando os 

alunos estão no 1º ano que os pais estão, naturalmente, mais ansiosos, mais presentes e 

preocupados. A transição para uma nova escola, aquisição da leitura, a ainda relativa pouca 

autonomia das crianças ou o estabelecimento da confiança num novo professor serão alguns 

dos fatores. Mas nunca, em quase 20 anos, tinha vivido nada assim, com esta intensidade, com 

esta presença, com esta generosidade, com este comprometimento. 

Assisti a famílias inteiras reunidas à volta do computador ávidas por aprender, por querer saber 

mais, por querer saber como se faz. “Por magia”, as distrações ao essencial desapareceram e 

todos ficamos reduzidos e focados ao que será mais importante: as crianças que decidimos ter, 

as famílias que decidimos construir, amar e educar. Num ápice a falta de tempo desapareceu. 

Deste lado, um professor que antes não tinha equipamentos para trabalhar com os alunos, não 

tinha tempo de planificar atividades, por chegar a casa exausto depois de um dia de trabalho 

em que saiu de casa às 8h30 e chegou a casa às 18h ou 20h em muitos dias de reuniões e ter 

ainda trabalhos para corrigir. Ficaram de lado as tais festas, os convívios, o futebol e as idas.  

Entrou pela janela do computador a “escola do futuro” com as videoconferências, a página da 

turma, os emails, o padlet, a Escola Virtual, digitalizações e fotos de trabalhos. Chegaram os 

sorrisos e a gratidão de alunos e encarregados de educação, a energia, a disponibilidade e a 

redescoberta do prazer de planificar e ensinar.   

Nem tudo é perfeito, claro. Há uma frustração latente. Não consigo chegar a todos, não tenho 

o tempo útil que teria para cada um dos alunos, nem consigo diversificar estratégias como 

quando estávamos em presença. Que fique claro que nada substitui, nem substituirá, o ensino 

presencial. A sociabilização dos alunos, tão fundamental, onde fica? As brincadeiras nos 

intervalos? 

Do outro lado vi uma imensa vontade de aprender, um apoio incondicional por parte dos pais, 

pedidos de mais tarefas onde antes poderiam existir queixas de excesso de trabalho. 

Encarregados de educação que, talvez com algumas dificuldades, adquiriram equipamentos, 

vizinhos e amigos que os emprestaram, pais que se aventuraram a fazer uploads no padlet, 

enviar emails, tirar fotografias, partilhar écrans, explorar navegadores de internet, word, paint 

e o que mais viesse sem um único queixume. Alunos que se sentiram apoiados, validados, 

amados. Que se divertiram e que se sentiram próximos sem o poderem estar.  

 

https://artsandculture.google.com/partner


Nem tudo é perfeito, claro. Há alunos sem internet ou computador que ficam a acompanhar 

telefonicamente e que dependem da generosidade de professores de apoio e assistentes 

operacionais que se disponibilizam (arriscam?) para imprimir e entregar trabalhos nas casas dos 

alunos infoexcluídos. Que respostas há do governo, câmaras ou empresas de telecomunicações 

para resolver estas situações? Há ainda pais pressionados e obrigados a trabalhar que não 

conseguem acompanhar os educandos como desejariam. Há ainda um mundo de barreiras e de 

apoios por chegar a escolas e lugares menos afortunados ou mais profundos e isolados. 

Nunca o que escolhi e amo fazer me pareceu tão compreendido, aceite e valorizado. Senti, de 

uma forma inequívoca que a comunidade onde trabalho caminha ao meu lado. Que se vá 

embora o vírus, mas que permaneçam esta união e esta partilha. 

Talvez este texto seja um pouco otimista no momento negro e terrível que vivemos, bem o sei. 

Mas permitam-me o otimismo por tudo o que vivi esta semana.  

Hoje o IP3 está vazio e escolhemos os percursos pedagógicos que os professores nos indicam. O 

mundo, as nossas vidas, voltarão ao seu percurso. Esperemos que fiquem as aprendizagens que 

fizemos. 

 

Francisco Eustáquio, um professor 


