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Excelências 
No total a turma teria cerca de vinte 
alunos, todas eles rapazes, todos eles 
em conflito com escola. A maior parte 
limitava-se a repetir, sem grande con-
vicção, o desinteresse pela aprendiza-
gem. Uma minoria, formada pelos 
sempre mais reticentes e porventura 
mais esclarecidos, tinha o destino tra-
çado nos respetivos processos escola-
res. No fundo, não haveria retorno. 
Contra estes ditames, a decisão foi a 
habitual. O ensino profissional estava 
por ali, pairando, e a melhor solução 
passava por transformá-los em magní-
ficos serralheiros em pouco menos de 
dois anos. Durante aquele tempo em 
que colaborei com uma escola da Ilha 
Terceira na implementação de um 
projeto de recuperação de aprendiza-
gens através do ensino profissional, 
assistimos a todo o tipo de avanços e 
retrocessos, como é natural num pro-
cesso de aprendizagem. A súmula des-
ses episódios são, contudo, uma mar-
ginália sem interesse, quando 
comparados com a ação do formador 
da área técnica e diretor de turma Ce-
do percebi que a escola, para de, cons-
tituía um exercício de superação pes-
soal. A magnitude dessa superação 
era, no mínimo, olímpica, pois contra-
dizia todas as possibilidades pedagó-

  

gicas e, mais ainda, a barreira 
de cinismos dos colegas for-
madores. Eles, ao mais pe-
queno sinal de insucesso, es-
tavam lá, nas reuniões, para 
lhe dizerem: 

-Estás a ver, outro que não 
vai dar nada! A perseverança 
do formador era criativa e 
inesperada, amiúde assumin-
do riscos, numa atitude capaz 
de encantar, mas também de irritar. 
Mantinha esta energia agitadora, 
conquanto os muitos anos de serviço 
lhe recomendassem uma reforma an-
tecipada. E, não obstante, lá aparecia 
na escola e na oficina, todos os dias, 
coçando a cabeça calva, à procura da 
próxima estratégia para quebrar a re-
sistência dos seus alunos. Entre ou-
tros, ficou célebre um dos seus proje-
tos pessoais, naquele ciclo formativo. 
Um dos rapazes da turma queria, ape-
nas, tornar-se um bom agricultor. A 
formação em serralharia era, tão-só, 
um infeliz acidente de percurso para 
cumprir a escolaridade obrigatória. A 
sua fixação sincera com pastos e vacas 
era de tal ordem que mais parecia ter-
se limitado a iniciar o cronómetro, na 
primeira aula do curso, ficando à es-
pera que o tempo passasse. O nosso  

formador só descansou no 
dia em que uma procissão de 
alfaias agrícolas desfilou pelo 
parque de estacionamento da 
escola adentro, em direção à 
oficina, por entre espanto e 
reprovação dos colegas do-
centes, para serem transfor-
madas em objeto de trabalho 
e aperfeiçoamento dos futu-
ros serralheiros. As escolas 

profissionais dos Açores acabaram de 
ganhar dezasseis medalhas no cam-
peonato nacional das profissões. Fize-
ram-no em áreas tão distintas como 
robótica, gestão de redes, desenvolvi-
mento de aplicações móveis, web 
clouding, tecnologias para a internet, 
cibersegurança contabilidade, serviço 
de restaurante/bar, pastelaria ou cozi-
nha A excelência desses alunos não é 
um acaso, nem pode ser transforma-
do num chavão meritocrático. A exce-
lência constrói-se, diariamente, em 
salas de aula e oficinas, contrariando 
destinos escritos em processos escola-
res e, muitas vezes, a descrença alheia 
A principal justificação desse suces-
so? Uma perseverança que chega a ser 
comovente. 

*InvestigadorAuxiliar 
Cis-Iscte 

SOCIEDADE 
FRANCISCO 
SIMÕES 
INVESTIGADOR 
AUXILIAR 


