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PALAVRA DE PROFESSOR

ecomendo a quem não leu o artigo publicado na Folha de S.Paulo 
do último dia 9 de fevereiro, intitulado “Ainda o Pinheirinho”, do 
desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e 
professor de Direito Civil José Osório de Azevedo Jr. O artigo trata 
da violenta ação de reintegração de posse da área chamada de Pinhei-

rinho, próximo a São José dos Campos (SP), quando 1,5 mil famílias faveladas 
foram despejadas e seus precários barracos arrasados num dia. Uma ação que só 
não teve mortos porque os favelados não tinham como se defender dos tratores e 
da truculência da polícia, que cumpria ordem da Justiça e do Executivo estadual. 
Escreveu o professor Azevedo Jr.: “O grande e imperdoável erro do Judiciário e 
do Executivo foi prestigiar um direito menor do que aqueles que foram atropela-
dos no cumprimento da ordem. Os direitos dos credores da massa falida proprie-
tária são meros direitos patrimoniais. Eles têm fundamento em uma lei também 
menor, uma lei ordinária,  cuja aplicação não pode contrariar preceitos expres-

sos na Constituição”. 
   E quais são os pre-
ceitos expressos na 
Constituição que con-
trariam e se sobrepõem 
à autorização legal 
para a terra arrasada, 
como no caso Pinhei-
rinho? O principal 
deles está logo no pri-
meiro artigo da Cons-
tituição: a dignidade 
da pessoa humana é 
um dos fundamen-
tos da República. Um 
valor, segundo Aze-
vedo Jr., “que permeia 

toda a ordem jurídica e obriga a todos os cidadãos, inclusive os chefes de po-
deres”. Mas que não deteve a violência em Pinheirinho. Outro princípio 
constitucional afrontado foi o da função social da propriedade. Que se saiba, 
a única função social da área em questão, até ser ocupada por gente à procu-
ra de um teto, era como garantia para empréstimos bancários do Naji Nahas. 
   É comum ouvir-se falar no “sagrado” direito à propriedade. É um direito in-
questionável, mas raramente se ouve o mesmo adjetivo aplicado ao direito do 
cidadão à sua dignidade. Prestigiam-se os direitos menores e esquece-se dos 
fundamentais. O maior valor de artigos como o do professor Azevedo Jr. talvez 
seja o de nos lembrar a espiar a Constituição de vez em quando, e aprender o que 
merece ser chamado de sagrado.

O que é sagradoos últimos meses acompanhamos diversos programas 
televisivos que tratavam de educação (normalmen-
te sobre Enem, Ideb ou sobre os distúrbios na USP 
etc.). Na maioria deles, os professores estavam ausen-

tes. Simplesmente não havia um professor sendo entrevistado ou 
participando do debate proposto. Vimos políticos, economistas e 
administradores discutindo os problemas da educação brasileira, 
dando a sua opinião, a sua visão das coisas, mas não vimos um 
professor sequer. Eu fiquei com a impressão de que só a mim isso 
incomoda.

O professor é um dos protagonistas do processo de ensino e 
aprendizagem, o outro é o aluno. Por que, então, um economista 
tem mais a declarar que um professor sobre educação? Afinal, que 
experiência tem uma pessoa com bacharelado para falar sobre como 
deve ser o ensino dado por licenciados? Realmente, são impres-
sionantes os dados trazidos por esses especialistas em Educação. 
É assim que eles se apresentam: especialistas em Educação. Não 
importa que suas graduações não tratem em nenhum momento 
de nada relacionado a ensino. Não importa que a última vez que 
eles pisaram numa sala de aula foi há mais de 15 anos na condição 
de alunos. Não importa que eles nunca tiveram de ministrar uma 
turma de 30, 40, 50 alunos. Não importa que eles não saibam que 
prender a atenção de uma turma inteira é tarefa quase impossível, 
porque ali estão presentes 30, 40, 50 realidades completamente 
diferentes: temos uma menina que pensa no namorado, outra que 
está preocupada com o Justin Bieber, um menino que viu os pais 
brigarem feio na noite anterior, outro que está pensando na última 
contratação do seu time de futebol, e por aí vai. Importa que eles 
têm números e dados estatísticos reais e precisos sobre a educação 
brasileira. Importa que eles falam bem e melhor que os professo-
res. Importa que eles são mais bonitos que os professores. Importa 
que eles sabem fazer aquilo que os professores não sabem, ou seja, 
ganhar dinheiro. No fundo, eles são quase o oposto do professor. E 
são eles que falam sobre educação, não os professores.

A educação brasileira tem muitas falhas, e esses especialis-
tas em Educação são especialistas em apontá-las. Muitos proje-
tos estão sendo desenvolvidos, em todos os níveis de ensino, para 
que essa realidade mude, se transforme. No entanto, para que isso 
ocorra os professores também precisam ser ouvidos. Resta saber 
se eles têm algo a declarar, ou melhor, se nós temos, porque não 
podemos ficar esperando o jornalista fazer o convite. Nós, pro-
fessores, temos de abandonar a coadjuvância e reassumir o papel 
que nos cabe, inclusive fora da sala de aula: o de protagonistas da 
educação.
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