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[Sobre... 

 
MINHA SINGELA HOMENAGEM, A UMA CLASSE DE PROFISSIONAIS 

DAS MAIS IMPORTANTES PARA SE CRIAR UMA SOCIEDADE COM 

QUALIDADE, MAS QUÊ, NO BRASIL, É RELEGADA AO OSTRACISMO 

PELAS ‘AUTORIDADES’...].  
     

15 de outubro de 2014 

 

Dia do Professor! 
 

A data de hoje, me remete a algumas épocas atrás, especiais no meu viver...na 

minha mítica Cuiarana/PA, por exemplo, houveram mestres que marcaram para sempre 

meu aprendizado, como a magnífica professora Tereza Barbosa, que me inspirou a 

superar meus limites, e que me demonstrou que sem disciplina, não se vai a lugar 

nenhum...  

Foi ela quem me demonstrou que, quando não há planejamento, o resultado final 

é a derrota. A Profª Tereza tinha um método peculiar de ensinamento: Quem não fazia 

os deveres de casa, tinha um 'encontro' com a palmatória (hoje, ouço relatos de mestres 

que - pasmem! - não podem usar nem caneta vermelha na correção de provas, para 

não 'constranger' os alunos...). 

No colégio "Pe. Dubois", de Salinópolis/PA, tive os excelentes Hélio, que 

ministrava Português com maestria, e a bela Haackenhaart, que teimava em tentar enfiar 

nos meus neurônios com tendências literárias, os complexos cálculos e números da 

Matemática... 

Já em Belém/PA, no "Renato Pinheiro Condurú" - o RPC - relembro com 

imenso carinho do Profº. Paulo, de Geografia, Mercedes,  de Química,  e  Socorro 

Fahyal,  de Estudos Paraenses (disciplina esta, que me deu uma base incrível de 

conhecimentos das coisas da minha terra e que, lamentavelmente, me parece não constar 

mais na grade curricular do ensino público do Pará). 

Havia também o temível Profº. Nelson, que metia medo em 99,99% dos alunos, 

mas que, junto com a Profª. Mercedes, foram os responsáveis diretos pela minha 

aprovação em um concurso nacional com cerca de 23.000 candidatos concorrendo! 

Naquela época, não havia a facilidade da internet e, muitas vezes, era necessário 

tirar cópias de livros (ou, então, tomar os livros 'emprestados') para se poder 

estudar...tempos incrivelmente difíceis, mas de grande valia para minha formação como 

cidadão! 

Hoje vejo, consternado,  a decadência do ensino público  em praticamente todo o 

país...e, penso que o mesmo só não sucumbiu por completo, por causa de sacrifícios 

colossais desses profissionais que, com este singelo texto, tenho a pretensão de 

homenagear, no dia de hoje... 



Todos os direitos reservados 
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor 

www.luizfernandoliveira.com.br 

Todos os direitos reservados 
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor 

www.luizfernandoliveira.com.br 

 2 

[continuação de “Dia do Professor!”, de Luíz Fernando Liveira......................................................................................................................................] 

 

-A vocês, que lutam para ensinar, mesmo sofrendo afrontas e ameaças de alunos 

mimados e irresponsáveis (e dos pais desse 'tipo' de aluno); A vocês, que padecem com 

o tráfico de drogas e insegurança em plena sala de aula; A vocês, que dependem do 

resultado das 'eleições', para continuar trabalhando; A vocês, que ficam indignados com 

os salários astronômicos de 'políticos', em detrimento da ninharia que vocês recebem, e 

que alguns ousam chamar de 'salário'; A vocês, que são surrados pela polícia, quando 

fazem greve por melhorias de trabalho... 

Enfim, por tudo o que já citei, e pelo compromisso único com a arte de ensinar, é 

que deixo registrado aqui, os meus mais efusivos cumprimentos, e também, o meu mais 

sincero agradecimento! 

 

MUITO OBRIGADO, PROFESSORES! 

 

 

 


