UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Instrucciones:

LENGUA EXTRANJERA
PORTUGUÉS
CONVOCATORIA 2021

a) Duración: Una hora.
b) Puntuación: Hasta 10 puntos.
c) Se deberá realizar la traducción del texto propuesto sin ayuda de diccionario.

Professores nunca morrem
Sou professora... Vivi as delicias de ver meninos e meninas, a quem conduzi os primeiros
passos no mundo da leitura e escrita tornarem-se adultos. Acompanhei de longe a evolução, a
transformação de alguns deles. A vida me faz, algumas vezes, cruzar com eles. E, de repente,
vejo o passado, de forma mágica, voltar na lembrança os bons tempos.
Tempos em que éramos chamados de “tia” (vocábulo inaceitável por alguns colegas de
profissão, pois diziam que aqueles pequenos não eram seus parentes).
Tempos em que o professor era um líder respeitável a quem a comunidade entregava
seus pequenos e tinham plena confiança de que seriam bem cuidados. Os pais não admitiam
grosserias com aqueles a quem era atribuída a tarefa de transmitir o conhecimento sistematizado,
mas carregado de amor. Ensinávamos o pouco que sabíamos e em troca recebíamos a
responsabilidade de conduzir nossos pequenos pelo caminho da esperança de crer que os dias
seriam melhores: cresceriam, formariam família e poderiam falar de si e contarem suas histórias,
um dia, aos seus descendentes. Não tinha a tecnologia atual... Porém recriávamos todos os dias
as formas de despertar o interesse deles pelas descobertas do mundo da leitura e escrita.
Alimentávamos os sonhos deles de que podiam construir um mundo melhor.
A vida nos distância daqueles abraços calorosos com que éramos presenteados a cada
toque de alarme para começar ou encerrar o dia de aula. Lembro-me de que meus pequenos
formavam fila para dar e receber um beijo. Esse ritual era sagrado para começar e concluir o dia
exaustivo de trabalho deles... Tudo era copiado, poucas vezes podiamos reproduzir conteúdo. Não
tínhamos sequer cartilhas... Mas dávamos conta do recado... Meu deus, sou dessa época (risos)!
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