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A imprensa, que ultimamente tem sido farta em situações surrealistas, que andam sobejando 
neste país, noticiou dois acontecimentos quase inacreditáveis: um diz respeito às violências 
praticadas no trote, por alunos veteranos, contra colegas recém-chegados às faculdades, e 
outro versa sobre a prova de conhecimentos levada a cabo pela Secretaria Estadual de 
Educação, para selecionar professores contratados temporariamente para dar aulas no ensino 
básico.  
 
O trote é uma reminiscência de tempos superados, quando os veteranos, poderosos donos das 
academias, recebiam os recém-chegados com demonstrações de poder e lições disciplinares, 
que continham uma mensagem clara para os adventícios: quem manda aqui somos nós, os 
veteranos. E tudo se passava no interior dos campi, com práticas humilhantes e o condenável 
uso de injustificadas agressões físicas. Na verdade, o trote sempre esteve mais perto das 
barbaridades primitivas das cerimônias tribais de iniciação e passagem, do que da civilizada 
recepção a colegas nos cursos universitários. Isso porque a permissividade da situação enseja 
a liberação do instinto de violência e desumanidade.  
 
Ainda agora, soube-se do lamentável episódio que resultou na morte de um calouro em cidade 
do interior, e quem não se lembra do afogamento de outro na piscina do clube da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) - crime, aliás, até hoje não esclarecido, mas 
que por muito tempo alimentou as manchetes dos jornais.  
 
Na verdade, o problema poderia ser resolvido, se as instituições de ensino assumissem a 
responsabilidade que lhes cabe no caso. Seja por decisão dos dirigentes, seja por 
conscientização dos diretórios acadêmicos, haveria que, ao longo do ano letivo, preparar os 
alunos das turmas mais adiantadas para agirem como seres humanos e não como feras 
bestiais, ao darem as boas-vindas aos aprovados nos vestibulares. Quando ocupei a reitoria de 
uma universidade privada, na capital, baixei ato, que funcionou perfeitamente enquanto durou 
meu mandato, transformando o trote num ato social de natureza cívica, em que os calouros, 
orientados pelos veteranos, prestaram serviços de interesse comunitário, fazendo limpeza de 
praças e ruas e/ou atendendo a necessidades diversas da população mais carente.  
 
Outro assunto que chamou atenção foi a anulação, pela Justiça, da prova instituída pela 
Secretaria Estadual de Educação para selecionar professores temporários para ministrarem 
aulas nos cursos fundamental e médio, em 2009. Dos 230 mil professores que atuam nas 
escolas estaduais, apenas 130 mil são concursados. Os demais atuam precariamente, sem 
quaisquer garantias profissionais. Pois foram estes os convocados para a prova, na qual 1,5 
mil deles tiraram nota zero. Veio a entidade sindical da classe e obteve da Justiça a anulação 
da prova e o restabelecimento do direito de serem eles reaproveitados em sala de aula. Isso 
para que não sofresse solução de continuidade a chamada progressão regular por série (que, 
em muitos sistemas estaduais, se tornou uma mera promoção automática) em que o professor 
finge que ensina e o aluno finge que aprende. Afinal, o que pode ensinar um professor que tira 
zero numa prova classificatória a alunos que, por vezes, sabem mais do que ele? Como zero 
virou valor da aprovação para quem disputa sabedoria, como e com que meios poderia um 
professor desses exigir que seus alunos alcançassem resultados de avaliações acima de zero? 
Não fosse trágico, seria cômico. O que me faz cada vez mais convicto de que o verdadeiro 
tratado de comportamento sociocultural dos brasileiros na atualidade tem mais a ver com o 
"Macunaíma", de Mário de Andrade, podendo aposentar-se tudo de científico e sério que se 
herdou de Capistrano, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e outros, que abordaram o 
tema da cultura nossa com a seriedade dos verdadeiros sábios.  
 
Nesse caso, a solução racional do problema está no urgente retorno ao sistema estadual de 
educação das práticas de 50 anos atrás: criação de cargos docentes nas escolas e avaliação do 
mérito dos candidatos por concursos públicos. É raro esse procedimento? Não sei se é, mas 
ainda que fosse seria mister prestigiá-lo. Como educador, sou fruto de um concurso desses, 
realizado em 1952, com as duríssimas provas de dissertação escrita, aula com a presença de 
alunos e exposição oral erudita sobre tema sorteado de véspera. Não concordo com a 



Apeoesp, associação que congrega os professores no Estado, quando diz que se trata de uma 
"provinha" essa que a Justiça anulou. Exatamente por ser simples e elementar, teria o 
professor que demonstrar seu preparo, ainda que precário, em algum tipo de conhecimento. 
Jamais tirar nota zero! Mas, concordo em gênero, número e caso com a associação, quando 
insiste na necessidade de reviver e universalizar os concursos de ingresso. Foi o que fiz, nos 
anos 1970, no ensino municipal de São Paulo, quando ocupei a Secretaria de Educação; e não 
me arrependo de tê-lo feito, porque os docentes deixaram os critérios políticos de nomeação, 
para conquistar, com esforço próprio, o lugar que vieram a ocupar em sala de aula.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


