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Zé Pinguinha - um 
professor todo 
atrapalhado

Autor: Adenis Rocha Sousa � 13 anos
Professora: Andréia Pereira Flores
Escola: Colégio Municipal Alcides Cordeiro
Cidade: Condeúba-BA

Certo dia, Zé resolveu contar um pouco de sua história. 
São sempre as mesmas, todo mundo já sabe, pois são daquelas 
que não acabam mais.

Sentou-se com amigos e começou desde o dia de sua vida 
com a cachaça e o dia em que resolveu fazer um concurso 
para professor.

A vida com a bebida começou com o incentivo do pai, que 
desde cedo lhe dava um gole. Já o caso do concurso é mais 
profundo. Ele não estudou nada e no dia da prova tomou 
uns goles...

Não é que o danado conseguiu ser aprovado! Imagine só 
as aulas.

Em matemática resolveu ensinar aos alunos medidas e ima-
gine o que ele levou: um litro de pinga. Calculava em copos 
e explicava como era feita.

Em geografia mostrou os melhores bares da região.
Em história contou a história da cachaça.
Em inglês colocou várias palavras nesse idioma: cachaça, 

cerveja, copo, dose etc.



12

Na verdade, ele falou do mundo do vício e se esqueceu da 
pedagogia do amor. Ele se atrapalhava todo nas aulas, sem 
contar que um dia chegou embriagado na escola.

Os pais, ao saberem desse professor, resolveram tomar uma 
providência: a saída dele. E foi isso que aconteceu.

O caso serviu de alerta, pois se descobriu que ele nem for-
mado era e conseguiu ser aprovado no concurso. Serviu para 
refletir. Que sistema de seleção nós temos?


