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Pequenina, lembro-me da primeira troca de olhares... estava um pouco 

desconfiada, insegura... carregada de um turbilhão de sentimentos... 

Senti um friozinho na barriga... e aquela ansiedade que nos acomete no primeiro 

dia de aula. 

Ao longe percebi um sorriso sincero, que caminhava com passos de alegria em 

minha direção. 

Um pouco tímida ... esbocei o princípio de um sorriso no canto direito da boca. 

Foi então que ela, com um olhar doce, segurou a minha mão e me confortou, com 

um carinho todo especial.

         Em seguida, nesse entrelaçado de emoções,  ouvi sua voz pela primeira vez:

      - Olá!

     E com um jeitinho todo especial ela se apresentou:

    - Muito prazer, sou sua nova PROFESSORA! 

       Este foi apenas o início do percurso que me trouxe  até aqui e que  carrego em 

minhas lembranças de aluna. Um caminho, que só foi possível ser trilhado, porque 

dedicados professores foram incansáveis na nobre missão de educar. 

Histórias assim são vividas por centenas de alunos, todos os anos, em todas as 

regiões do Brasil, em escolas de tijolo ou pau a pique, mas todas têm como personagem 

principal a figura do professor: aquele que ensina, aprende, oferece uma mão amiga e um 

sorriso sincero. 

Sabemos que nem tudo são flores... muitas são as dificuldades da nossa nobre 

profissão, vivemos tempos difíceis, mas optei por não escrever sobre os problemas, pois 

já são muito pesados em nossos ombros... 



Prefiro ressaltar os sentimentos que nos movem, que regam aquela sementinha de 

esperança que plantamos e molhamos todos os dias, mesmo quando tudo parece  

confabular contra a educação.

Somos incansáveis, acreditamos no valor do nosso trabalho e lutamos diariamente 

para levar aos nossos alunos uma educação de qualidade, destinada a formar sujeitos 

históricos, críticos- reflexivos e criativos, mas, acima de tudo, felizes. 

Parabéns a todos nós, PROFESSORES, por continuarmos acreditando no poder da 

educação e por ainda cultivarmos a sementinha de esperança, que um dia florescerá na 

vida de todos os nossos alunos. 
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