
reportagem Professores de sucesso
jtextol Ana Sofra Rodrigues l fotografias Pedra Lopes

Jo«

Há professores excecionais
que marcam a vida dos
alunos. Estas histórias
são apenas três exemplos
Muitas outras ficam
por contar.
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professor é mais do que um fa-
cilitador da aprendizagem de
conteúdos. É uma referência
ética insubstituível na Educa-
ção'. defende David Rodrigues.

doutorado em Educação Especial. investigador
e professor há dezenas de anos. E recorda:'Há
pouco tempo. assisti a uma conferência onde
uma conhecida professora americana disse:
'Apesar de pertencer a uma família muito pobre,
estou aqui porque uma professora me disse:
'Podes chegar onde quiseres!'. Um bom professor
permite. de facto, que o aluno ganhe poder e
confiança. que acredite que os obstáculos são
ultrapassáveis e que tem ferramentas para os
superar. Diz-se. e eu acredito, que um professor
ensina o que é e não o que sabe'.

'Para se ser inovador pode ecornr-se
às coisas mais simples aue eles têm à mão.
Não é precisa muita tecnologia. mas são necessárias
muitas horas de babalho e muita dedicação"

mito às pessoas aquilo que sei, aprendo sempre
alguma coisa'.
Além do ensino de disciplinas da área da in-
formática e das tecnologias de informação e
comunicação (TIC). as suas horas 'esticam'
para a formação de professores, a escrita de
livros técnicos, a assessoria à díreção da es-
cola e a participação em projetos nacionais e
internacionais. Foi um deles que Ihe trouxe o
reconhecimento oficial: Nlicrosoft Innovative
Educator Expert 2015. A Nlicrosoft considerou
CarlaJesus como um dos 800 professores mais
inovadores do mundo. Além de encontros em
Lisboa e Londres, dois dos vencedores portu-
gueses reuniram-se nos Estados Unidos. 'Em
termos profissionais foi, sem dúvida, a melhor
experiência da minha vida! Foi muito enrique-
cedor. quer pelo que vivi, quer pelos contactos
com que fiquei'.
Inovar foi uma necessidade. Perante o desin-

teresse pelas aulas de TIC. Cada percebeu que
precisava de encontrar novas formas de lhes
transmitir os conteúdos. Em parceria com uma
colega 'inseparável' de Físico-Química, puse-
ram os alunos a estudar a tabela periódica e as
relações químicas entre elementos através de
filmes feitos por eles com os seus telemóveis.
'Para se ser inovador pode recorrer-se às coisas

mais simples que eles têm à mão. Não é precisa
muita tecnologia, mas são necessárias muitas
horas de trabalho e muita dedicação'.

Empenho incansólnl
'Como é que tem tempo para tanta coisa?'
perguntam com frequência a CarlaJesus, pro-
fessora de informática de 39 anos. Há alturas
em que trabalha de segunda a domingo. das
8h20 até à meia noite ou uma da manhã. 'Às
vezes, sinto-me frustrada. pois não tenho tempo
para mais nada. Nuas, depois. os projetos vão
aparecendo e são tão aliciantes que não consigo
dizer que não!'
Durante o cu rso de Engenharia in formática, a
ideia de CarlaJesus era ser consultora em meio
empresarial. Mas. mal acabou a licenciatura.
teve a oportunidade de dar aulas e resolveu
experimentar. 'A profissão conquistou-me e
à medida que vamos progredindo e as opor-
tunidades vão aparecendo, torna-se cada vez
mais desafiante'. O maior prazer dos seus dias
é a partilha que o ensino Ihe proporciona: 'É
uma fonte de enriquecimento. Quando trans-

CarlaJesus
'Como é possível
que um aluno nos
respeite. se em casa
ouve dizer mal dos
professores a toda a
hora? O que pode um
professor fazer a um
aluno cujos pais ió Ihe
confessaram que nõo
conseguem fazer nada
dele?'
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o meu empenho tinha valido a pena e que. para
ser um bom professor, é preciso muito mais do
que saber transmitir conhecimento'.

Cultivar a amizade
Sala de Aula do Futuro. Parece ficção científica,
mas não é. Em Setúbal, na Escola Secundária
D. Manuel Níartins, um professor conseguiu o
que para muitos seria impossível. Com o inves-
timento de 12 grandes empresas e a parceria
da Direção-Geral da Educação, Cardos Cunha,
professor de Físico-Química há 25 anos, con-
cretizou um dos seus sonhos. 'No âmbito da

European School Net, visitei em Bruxelas a Fu-
ture Classroom Lab e regressei com a vontade
de replica-la na nossa escola'. A sala começou
a funcionar em setembro de 2014. Desde aí já
recebeu 300 professores de todo o país e quase
200 alunos.
'Aqui, a gestão do espaço e do tempo é feita
de forma completamente diferente. O aluno
tem muito mais autonomia para guiar a sua
própria aprendizagem. O professor estabelece
as fronteiras do que o aluno está a pesquisar
para ele não se dispersar'
Tudo com um objetivo muito prático: 'Estes
miúdos são bombardeados com informação
e têm tantas coisas para fazer tão interessan-
tes fora da escola, que é preciso mostrar-lhes
com muita frequência que aquilo que estão a
aprender vai ter utilidade'
A ligação da escola ao 'mundo real' é, aliás, um
dos seus grandes trunfos. Com vários anos a
trabalhar na indústria. Cabos Cunha reconhece

que essa experiência foi essencial: 'Todos os
professores deviam passar um ano numa em-
presa ligada à sua área. Abre uma perspetiva
completamente diferente do objetivo do que
deve ser ensinar'. Até dar as suas primeiras
aulas, 'achava que ser professor seria algo pro-
fundamente monótono'. Ideia que mudou. 'logo
com a primeira aula'.
Cada vez mais, uma aula é um desafio. 'Ao
fim de uma manhã, fico exausto, mesmo fisi-

camente. Se for o tipo de aula 'mestre-escola'
é mais simples, mas, se quisermos fazer algo
diferente para que nenhum aluno se perca ou
se desmotive, é esgotantes
Ao longo da carreira, tem seguido uma máxima
invulgar: 'Um professor tem que ser amigo. Na
sala de aula não pode, porque há uma relação
hierárquica e de disciplina que se tem que man-

!! nçise ymg grande dose de automotivacão.
fDlçg. DeBeyerqnçg e acreditar sempre aue
os miúdos merecem isto tudo e muito mais"

A inovação é uma arma contra a indisciplina.
'Quando temos sete ou oito turmas não é pos-
sível planificar aulas deste tipo em todas as
turmas. sob pena de não termos tempo para
dormirá Procuro sempre manter a calma e
nunca levantar o tom de voz. Foi uma apren-
dizagem que veio com o tempo'.
De Oeiras a Torres Vedras, passando por Lisboa
e Lourinhã, Cada está agora nas Caldas da Ra-
inha, na Escola Secundária Bordalo Pinheiro,
a 'escola do seu coração'. onde estudou. assim
como o pai e a irmã.
Se tivesse uma varinha mágica para mudar
algo. não hesitaria: concursos e salários. Pelos
congelamentos sucessivos. Cada Jesus nunca
subiu de escalão e está numa situação de horá-
rio zero, pelo que todos os anos tem de 'passar
pela angústia de não saber para onde vou".
Já teve crises profundas que a fizeram pensar
abandonar o ensino. Mas o gosto pelo que
faz tem vencido sempre. Experiências como
o primeiro ano em que foi diretora de turma
levam-na a conârmar a sua escolha. 'As mani-
festações de carinho que recebi no final desse
ano foram suficientes para perceber que todo

Cardos Cu nha
É necessário

devolver à profissão
de professor o
prestígio que ela ió
teve. Temos milhares
de professores
contratados que sõo
excelentes e andam
de casa às costas por
este país a fazer a
diferença. É urgente
dor hipótese a essa
gente nova'
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