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DOIS 
PROFESSORES 
PELO MUNDO

Fazer as malas e ir pode ser uma das decisões 
mais difíceis de se tomar. Rui partiu para Pequim 
em 2016, atrás de uma oportunidade de trabalho, 
e Joana foi ter com ele um ano depois. Hoje vivem 

no Qatar e, apesar de serem felizes, sonham em 
voltar para Portugal.   

P O R  A D R I A N A  S A N T O S

Joana Portela e Rui Marques são um 
casal de professores. Ela educadora 
de infância, ele professor de educa-
ção física. Conheceram-se através de 
amigos em comum e começaram a 
namorar em 2012. Durante três anos 
viveram como muitos casais comuns: 
trabalhavam e tentavam aproveitar o 
máximo de tempo juntos. Mas, em 2015, 
a vida deles mudou. Rui, que precisava 
de um desafio a nível profissional, deci-
diu tentar a sua sorte numa agência de 
recrutamento de professores interna-
cional. E quis o destino que o professor 
de 37 anos descobrisse outras culturas. 
No início do ano letivo, Rui estava a apa-
nhar o avião para o outro lado do mun-
do. “Depois de ter sido aceite na Search 
Associates, candidatei-me a várias 
vagas. Fiz várias entrevistas e recebi 
imensos ‘nãos’. Até que fui aceite numa 
escola em Pequim. Era o primeiro pro-
fessor estrangeiro no departamento de 
educação física e foi muito difícil con-
seguir que os miúdos se adaptassem. 
Apesar de estar numa escola de classe 
média/alta, o nível de inglês era muito 
baixo. Por isso, tinha de lhes ensinar 
tudo com mímica e imagens no tablet 
[risos]”, conta-nos. Joana, de 33 anos, 
ficou em Portugal. Para matarem sau-
dades, escreviam num caderno, como 
se de um diário se tratasse, para mais 
tarde partilharem um com o outro as 
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desventuras do dia a dia. Foi, também, 
durante esse ano, em Portugal, que 
Joana, desempregada, enviou vários 
currículos e recebeu muito ‘nãos’. E foi, 
também, aí que surgiu a oportunidade 
de ir trabalhar para a mesma escola do 
namorado. “Primeiro tive de me con-
vencer e depois de convencer os meus 
pais. Tratei do passaporte, do visto e 
das vacinas. E, quando o Rui voltou no 
verão de 2016, casámos e fomos juntos 
para Pequim.”, conta-nos Joana. Mes-
mo que se esteja com quem se gosta e 
se tenha planeado bem a aventura, os 
primeiros tempos não são fáceis. E que 
o diga Joana: “Chorei com saudades de 
tudo. Olhava à minha volta e não tinha 
nada que me fosse familiar.” Lidar com 
as diferenças ambientais e culturais 
eram a parte mais difícil do quotidiano 
do casal. “A poluição na China é muito 
elevada. Não se pode sair à rua sem 
usar uma máscara. E lá, o mais impor-
tante é trabalhar. Por isso não perdem 
tempo com cordialidades. Não há ‘bom 
dia’ nem ‘por favor’”, desafa. 

Até o simples ato de ir ao supermercado 
era uma aventura, como nos contou Rui: 
“Um dia quisemos comprar orégãos 
num supermercado. Levava uma foto-
grafia e o nome escrito em chinês, como 
me tinham dito para fazer, e fui pedir 
ajuda a uma senhora. O problema é que 
as pessoas, quando veem um estran-
geiro e não falam inglês, tentam sair da 
situação o mais depressa possível. E di-
zem logo que não têm. Foi até a primei-
ra coisa que aprendemos em manda-
rim: ‘méi yŏu’ [risos]. Resumindo, tivemos 
de encontrar os orégãos sozinhos”. 

Um ano depois da chegada de Joana a 
Pequim, o casal decidiu que precisava de 
mudar de poiso. A poluição era demasia-
da e a casa do tamanho “de uma caixa 
de fósforos” tornava-se quase claustro-
fóbica. E assim foram atrás de uma nova 
oportunidade, desta vez no Qatar, onde 
estão até hoje. 
“Trabalhamos os dois na escola onde 
estudam os meninos da família real. 
Temos o privilégio de estar com eles 
todos os dias, de os ensinar. Tem algu-
mas normas únicas: temos de saber os 
relatórios médicos das crianças e, claro, 
não estamos autorizados a tirar fotos”, 
partilha Joana. E, apesar de também 

ser uma cultura totalmente diferente, 
sentem-se bem integrados. No Qatar as 
pessoas são muito amáveis e falam mui-
to bem o inglês. Só houve uma coisa que 
estranharam: “todas as família têm uma, 
duas ou três nannies para tomar conta 
das crianças. De tal forma que já me 
aconteceu perguntar aos meus alunos o 
nome da mãe e eles só saberem os das 
nannies”, diz Joana. “É comum estarmos 
no shopping e ver uma mãe à frente, 
cinco crianças a correr e três amas atrás 
delas”, acrescenta Rui, divertido. 

O Qatar recebeu bem o casal português 
e lá sentem-se em casa. Mas o objetivo é 
voltar para Portugal. E, por isso, todos os 
anos avaliam, para ver se vale a pena ficar 
um pouco mais ou se está na altura de 
voltar às raízes. Mas, é como diz Rui, “um 
ano de cada vez”. 
Ao longo destes meses a viver do outro 
lado do mundo, perceberam que sozi-
nhos conseguem tudo e que viver fora 
do país, apesar de, por vezes, custar, serve 
para criar mundo e para aprender novas 
línguas. Descobriram novos sítios mas, 
acima de tudo, aprenderam novas cul-
turas, novas maneiras de ver o mundo e 
que a tolerância e o respeito são o mais 
importante. 
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