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Professores Paulo Velten, Aldy Mello de Araújo e
João Batista Ericeira

SEJAM BEM VINDOS
À SVT FACULDADE!

É

com muita satisfação que os recebemos, neste momento auspicioso que é o ingresso no ensino superior,
para estudar em um de nossos cursos universitários.
Para tanto contratamos, dentre os melhores mestres
e doutores nas suas respectivas áreas, aqueles que serão os
responsáveis pela excelência do ensino e do conteúdo a ser
ministrado. Estruturamos, assim, a matriz curricular dos
nossos cursos de modo a abrigar as mais importantes disciplinas, sejam elas obrigatórias ou eletivas. A carga horária também foi ajustada para atender, na exata medida,
o tempo necessário para uma formação superior célere e
consistente.
Temos orgulho de nossa Biblioteca a qual dará um
suporte imprescindível para um bom desempenho acadêmico, a par de nossas instalações funcionais e à medida
para atender, com praticidade e conforto, a demanda de
nossos alunos.
A SVT Faculdade conta, ainda, com o suporte
organizacional do CECGP, o nosso Centro de Estudos

Constitucionais e de Gestão Pública que, dentre suas atividades no âmbito da Pós-Graduação, possui um consagrado e já tradicional convênio institucional com a Universidade Portucalense, de Portugal, no âmbito do mestrado em Direito.
Por fim, uma breve palavra sobre a nossa filosofia de trabalho:
Meus amigos, não queremos ser os maiores. Ao invés de prédios grandes e ineficientes almejamos estruturas funcionais com maior comodidade aos nossos alunos,
professores e funcionários.
Nossa solidez está em nosso compromisso com a
qualidade do ensino e da pesquisa. Somos os melhores no
item “Planejamento e Avaliação Institucional” com nota
máxima (5) no MEC.
Por isso, nossa qualidade se traduz na competência
dos nossos professores e no modelo pedagógico conduzido pelo saber científico e pela inovação de recursos e
tecnologias. Assim, investimento em capital humano e
suporte físico e tecnológico aos nossos alunos será sempre
nossa meta prioritária.
Sob outro aspecto, o pensamento crítico, o ensino
científico e a informação sem viés partidista, permitem a
circulação universal e franca de ideias, o livre debate acadêmico e a valorização humana, cujos princípios norteadores se encontram na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

Finalmente, em apenas três palavras, podemos sintetizar nosso ideário de trabalho e ação: respeito, organização e disciplina!
Contem sempre com o apoio institucional da SVT
Faculdade e desfrutem, desde os primeiros momentos,
dos nossos excelentes cursos universitários!
Com o abraço amigo,
Professor Sergio Victor Tamer
Presidente da SVT Faculdade

Aos alunos, com carinho...

A

obra que a SVT Faculdade tem o orgulho de editar,
de autoria do emérito professor Aldy Mello de Araújo, e com a qual damos as boas-vindas aos nossos alunos,
a cada período acadêmico que se inicia, não é somente
um mero guia de estudos e de adaptação ao ambiente
universitário, muito embora este seja o objetivo pensado
deste trabalho.
Todavia, além de servir como orientação segura
para o universitário que dá os seus primeiros passos na
faculdade e de propiciar o descortino de um amplo campo de situações a serem vivenciadas no meio acadêmico, o livro “Como estudar no ensino superior brasileiro” é
um monumento intelectual que transcende o ambiente
universitário para projetar-se no mundo das ideias, da
filosofia e da gnosiologia. Ele é, sem dúvida, o produto
intelectual de um dos nossos maiores educadores, cuja sabedoria, temperada com a sua inigualável experiência e
prudente observação, é posta a serviço do ensino superior
brasileiro.
Aldy Mello de Araújo resume, nesta obra, de forma
magistral, toda a sua experiência colhida, por décadas,
como professor, pró-reitor e reitor de três das maiores
instituições brasileiras: a Universidade Federal do Maranhão, o UniCEUMA e o UniEURO. E o faz transmitindo de forma simples, amena e até mesmo coloquial, os

conhecimentos que, na base, possuem um profundo saber
filosófico e educacional.
Trata-se, assim, de um manual despretensioso, escrito ao sabor desse seu olhar especial sobre o tempo em
que se dedicou à construção de eficientes sistemas de
ensino e aprendizagem. Tempo que lhe permitiu, agora,
desvendar e refletir sobre uma obra formadora de várias
gerações, colocando este seu saber empírico como uma
espécie de farol a espargir luzes perenes sobre os nossos
universitários, orientando-os e aconselhando-os sobre os
meandros do ensino superior brasileiro.
São Luís, novembro de 2020
SVT Editora

“Há uma intensa relação entre
o desenvolvimento e a aprendizagem,
baseada no desenvolvimento mental
do aluno. É possível de perceber essa
relação quando se estuda Jean Piaget e
suas teorias sobre o assunto.”
Aldy Mello de Araújo
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APRESENTAÇÃO

U

ma faculdade é uma instituição de ensino superior
pluridisciplinar. Seu objetivo é formar quadros profissionais de nível superior. Forma pesquisadores nos diversos ramos da ciência. É uma instituição de cultivo do
saber humano.

A Academia de Platão, fundada em 387 a.C. é considerada a primeira instituição universitária dentro do
conceito moderno. Lá, os estudantes aprendiam filosofia,
matemática e ginástica. Na história da universidade destacam-se a Universidade de Bolonha, na Itália, fundada
em 1088, considerada a primeira universidade da Europa
e a mais antiga universidade do mundo ainda em funcionamento. A Universidade de Oxford, de 1096, a de Paris,
de 1170, a de Salamanca, de 1218 e, em 1288, a Universidade de Coimbra, estão entre as primeiras e mais famosas
do ensino superior. Não podia concluir este pensamento,
mesmo sintético, sobre a história da universidade, sem citar a Universidade Sorbonne, na França, e a Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos, esta fundada em 1636 e
hoje a melhor universidade do mundo.
As instituições de ensino superior devem estar comprometidas com os sonhos e a realizações de seus alunos.
• 13 •
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Eles vivem o dia a dia da instituição, é nela onde eles
depositam seus sonhos e através dela que perseguem os
caminhos do futuro. A participação dos alunos deverá ser
algo que represente também os desejos institucionais. A
qualidade é algo que deve estar fundamentada no equilíbrio entre a teoria e a prática, através de um modelo diferenciado de teorização e aplicação dos conhecimentos.
As IES (Instituições de Ensino Superior) devem propiciar
também a seus alunos a oportunidade de estudos sobre
teorias e temas científicos, permitindo a eles o crescimento intelectual e profissional. Devem procurar responder
às exigências do tempo moderno, de uma nova era, a era
do saber mundial e globalizado, onde cada vez mais se
constata o avanço do conhecimento e da ciência. Como
instituição de educação superior que é, cada IES nunca
deverá deixar pairar dúvidas quanto à existência de seus
cursos, sua modernidade em métodos e técnicas pedagógicas, adaptando-se, quando necessário, aos novos tempos da educação.
Há uma maneira tradicional, no Brasil, de se ingressar numa instituição de ensino superior - o vestibular.
O exame vestibular é o processo de seleção de acesso ao
ensino superior. Trata-se de um processo de aferição dos
conhecimentos adquiridos pelo candidato no ensino fundamental e ensino médio O vestibular, apesar de ser um
concurso, não se caracteriza como um concurso público
nos termos da legislação brasileira.
Atualmente, as formas de ingressar na universidade
são variadas, inclusive pelo Exame Nacional do Ensino
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Médio (ENEM) a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao
MEC. O ENEM é o maior vestibular do Brasil. Outras
formas de ingressar na vida universitária existem, ficando
a cargo das instituições de ensino superior.
No período em que o aluno faz sua graduação, ele
assume uma série de compromissos com a sua própria
formação e sua vida acadêmica precisa ser organizada.
Prazos, anotações, projetos pessoais precisam ser organizados, sem o que o aluno não terá bons resultados. A organização da vida acadêmica é um excelente instrumento
para o sucesso.
A escolha do curso que pretende fazer e da profissão
que pretende seguir é uma decisão do estudante, mesmo
que sofram influências externas. As escolhas modelam
nossas vidas, gerando consequências em cascata. Nossa
vida é consequência de nossas escolhas e decisões, influenciando em nosso comportamento, atitudes e sentimentos.
É preciso lembrar que sempre devemos estar disponíveis
para a mudança, basta termos autodiscernimento e coragem. Que cada erro sirva de aprendizado e represente
nosso crescimento individual.
Como você, aluno, bem sabe, a vida acadêmica ou
ser universitário não é apenas assistir aulas e fazer provas.
Você precisa criar laços que agreguem valores aos seus estudos. Você precisa viver a academia, ser um leitor constante, ter o hábito de leitura e estar antenado com o seu
mundo dentro e fora da universidade.

• 15 •
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No final do curso, você, aluno, sairá graduado, com
habilidades e qualidades para exercer uma profissão, a
que você mesmo escolheu. O mercado de trabalho lhe espera. Ele é dinâmico, exigente, como requer a pós-modernidade. Por isso, prepare-se e assuma sua nova profissão,
fazendo uma carreira de sucesso. Vá em frente!
N. do Autor.

• 16 •

1

O SENTIDO DA FACULDADE
EM NOSSA VIDA

N

ão existe mais a Academia de Platão nem o Liceu
de Aristóteles. Existe a faculdade que é uma casa de
educação superior. É uma organização viva e dinâmica na
sociedade, plural e plungada com o mundo, competente
e criativa, produtiva e útil. Esses requisitos devem estar
incluídos nos seus documentos constitucionais, como o
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e no PPI Projeto Pedagógico Institucional.
Estando na faculdade, temos a oportunidade de saber que na Antiguidade ocorreu o desenvolvimento da
agricultura e da pecuária, a construção das cidades-estados, nasceram os sistemas políticos monárquicos. Na
Idade Média, a expansão dos reinos bárbaros, o feudalismo, a expansão do cristianismo, o nascimento do comércio. Na Idade Moderna, a expansão marítima e colonial, a independência norte americana, o Renascimento
e o Iluminismo. Na Idade Contemporânea, a Revolução
• 17 •
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Francesa, as revoluções liberais e a Revolução Industrial.
Estudando a História, constatamos que a universidade
está comprimida entre a tradição medieval, quando era
o templo único do conhecimento, e as inovações da era
atual. Tudo mudou.
A vida é um espaço entre o nascimento e a morte
de um ser vivo. Este espaço recebe o nome de tempo, que
passa e não vem mais. Por isso a história humana, através
dos séculos, passa por mudanças profundas de ordem e
de rumos, deixando o seu alcance e suas consequências
imprevisíveis. Sêneca já dizia que a vida se divide em três
períodos: o passado, onde estão nossas recordações; o presente, onde estão nossos deveres e o futuro em que estão
nossas esperanças e nossos sonhos. Mesmo com as mudanças seculares o homem prossegue no seu crescimento
porque ele adquire o conhecimento que é uma espécie de
apropriação do mundo objetivo por parte do sujeito cognoscente. Esse conhecimento pode ser sensorial quando é
comum aos homens e aos irracionais (exemplos: as cores,
os movimentos, o clima etc.); mas se ele não se restringe
a uma simples captação de imagem sensorial é, então, intelectual. Os exemplos mais comuns são: as ideias, o pensamento e o saber adquirido. Mas o conhecimento pode
ser, também, científico, quando usa o método científico e
as técnicas próprias para entender, explicar e comprovar
os fenômenos. Método científico é o conjunto de regras
básicas e técnicas empregadas para produzir conhecimento científico. É pelo método que se atesta a confiabilidade
dos resultados. As técnicas significam recursos das diversas etapas do método
• 18 •
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Os conhecimentos científicos formam um sistema
que abrange verdades gerais devidamente comprovadas
e aglutinadas na ciência. Eles envolvem vários campos,
como as ciências da saúde, as ciências naturais, as ciências
sociais, as ciências holísticas, as ciências interdisciplinares, as ciências aplicadas e as ciências ambientais. É com
base nas ciências que as faculdades realizam sua missão
de educar, ministrando uma educação chamada superior.
Agora estou na faculdade. O que quero?
Saímos de um saber enciclopédico, quase divino e
fragmentado para entrar na era do trans, multi e inter,
onde a interdisciplinaridade e a contextualização são essenciais. A educação é um patrimônio comum da humanidade, sem o que não se pode consolidar a democracia
e nem a cidadania. O desenvolvimento sócio-econômico
dos paises está atrelado ao seu sistema educacional, sob
pena de não chegarmos a lugar nenhum. Hoje, um dos
maiores desafios do mundo contemporâneo é o de transformação do conhecimento em riqueza. Esse desafio está
bem presente nas tendências governamentais que têm levado os governantes a pensar que na educação a questão
maior é saber transformar o conhecimento em valor econômico e social.
É preciso que toda a sociedade tenha plena consciência dos desafios do mundo atual a partir de sua complexidade nas estruturas e nas relações sociais. Vivemos a
difusão cada vez maior e a multiplicação de novas tecnologias nas áreas de transportes, comunicação de massas,
telecomunicações e temos dificuldades de acompanhar
• 19 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

essa evolução que põe em nossas mãos terminais eletrônicos, senhas e códigos secretos, novíssimos multimeios, e
os direitos e deveres são cada vez mais difusos. A ciência
não tem limites e o conhecimento muda com uma velocidade meteórica. Vivemos um ambiente de inovação
permanente, onde só o ensino universitário é capaz de
acompanhar.
A faculdade busca um aluno-cidadão em vez de um
aluno mero-receptor, a quem cabe nortear todo o processo educativo, reduzindo o culto exacerbado da razão e aumentando a reflexão e a compreensão acerca do mundo,
incentivando a sua sensibilidade para enfrentar e resolver
problemas. A faculdade preocupa-se em formar líderes
que saibam conduzir as demandas da sociedade científica
e tecnológica que se alteram e exigem de homens e mulheres maior proatividade e espírito solidário. Ela dá ao
aluno uma visão global e não fragmentada dos fatos, fomenta a pesquisa e o espírito criativo e crítico, desenvolve
habilidades intelectuais e emocionais para compreender
as adversidades, ministra competência para resolver problemas reais, intervindo positivamente na realidade.
Como ocorreu com as instituições medievais, as
grandes estruturas acadêmicas modernas foram também
produtos histórico-residuais de suas épocas. Elas refletiram diferentes estágios do desenvolvimento cultural de
que participaram de uma forma ou de outra. A instituição universitária, em qualquer que seja a época, não pode
deixar de ser identificada com o lugar onde se faz a interpretação do mundo e a leitura da realidade.

• 20 •
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A faculdade deve se fortalecer em sua própria vocação para o pensar crítico da ciência, do debate, da inteligência, da busca da verdade. Deve seguir os caminhos da
pesquisa e capacitar para o exercício do empreendimento.
Deve estimular a liderança e fortalecer a lógica. Deve fomentar a liderança e ajudar os alunos a tornar os sonhos
em realidade. Enfim, deve ser uma instituição pioneira na
abertura de novos caminhos.

.

• 21 •

2

INGRESSO E DESCOBERTA DA
FACULDADE

Q

uando se quer, se chega à faculdade de ensino superior e lá se aprende para toda vida. Entrar na faculdade é uma vitória, talvez a segunda na vida. A primeira e
a melhor das vitórias é a conquista de si mesmo.
Qualquer que seja o caminho que escolhemos para
ingressar na faculdade registramos um esforço pessoal.
Hoje as formas de ingressar são variadas, indo desde os
tradicionais vestibulares até o empenho e a determinação
individual do candidato, submetendo-se às regras da instituição universitária desejada. Muitas faculdades usam
programas de avaliação continuada, em que o candidato se submete a uma avaliação sistemática de seu aprendizado. Uma grande parte das universidades federais
aceita unicamente a nota do ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio) através do SISU (Sistema de Seleção
Unificada) que distribui os candidatos entre as diversas
instituições. Existem, ainda, as provas agendadas em que
o candidato escolhe o dia e hora para se submeter à pro• 22 •
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va, podendo ser inclusive uma única entrevista. Qualquer
que seja a opção, o ingresso ao ensino superior será sempre um processo seletivo, embora o próprio candidato venha a escolher a forma de ingresso.
O ingresso ao ensino superior é sempre uma preocupação dos jovens que chegam ao final do ensino médio.
Como escolher o curso? Qual o preparo psicológico que
deve ter? Está preparado suficientemente para enfrentar
os estudos superiores? São questões que frequentemente
mexem com os jovens e suas famílias na hora de decidir.
Em regra geral, as seleções de ingresso no ensino superior
qualquer que seja o tipo de instituição (universidade, faculdade, centro universitário e instituto) exigem conhecimentos básicos nas áreas de Ciências humanas, Ciências
da natureza, Linguagem, Matemática e respectivas tecnologias.
Ninguém entra e sai de uma instituição de ensino superior sem sonhos. A faculdade é o lugar do homo
sapiens. Ao longo dos anos que passamos na faculdade,
aprendemos a controlar nossos atos, não deixando que
eles nos controlem. Aprendemos, ainda, que os heróis são
as pessoas que fazem o que é preciso fazer, mesmo enfrentando dificuldades e consequências. A nossa psique retém
os nossos sofrimentos e angústias, mas não destrói as nossas esperanças, não nos tira a oportunidade de buscar e
exercitar a sabedoria, nem nos priva de sonhar.
Sonhar é um atributo do ser humano, sobretudo do
jovem. Sonhar é saber tirar dos dissabores mais capacidade parar lutar; tirar das indignações novas ideias; é ge• 23 •
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renciar os próprios pensamentos; é libertar a criatividade.
Todos os homens de ação são também sonhadores.
Ninguém, neste planeta ou em outro que possa
existir, nos impedirá de ser feliz, mesmo se vivermos na
época das incertezas, dos desafios, das crises, em que nós,
os adultos, somos máquinas de trabalhar e as crianças
máquinas de consumir. Vivemos na época em que perdemos cada vez mais valores como a singeleza, a leveza dos
seres e a ética, dentre outros. Todos nós que aqui estamos
não queremos o sucesso pelo sucesso, porque não somos
conduzidos pela coroa da vaidade. Queremos o sucesso
porque ele representa a vitória, a conquista obtida pelo
esforço, pela competência e pela ousadia. Entrar e sair de
uma faculdade significa, sobretudo, alcançar o sucesso,
comemorar o êxito, tanto na entrada como na saída.
Tendo ingressado na faculdade, vive-se um momento de alegria e festa. Estamos no lugar certo onde podemos elaborar nossas utopias, nossos projetos de futuro e
pensar como podemos interagir mais com a sociedade e
dela usufruir pela maneira mais positiva. Na faculdade
podemos entender mais a evolução normal da humanidade e repensar a vocação, agindo racionalmente. Aqui,
buscamos a prosperidade e evoluímos espiritualmente.
As instituições de ensino superior, pela transcendência de sua missão, são fortemente condicionadas por
certos traços ou particularidades. Em termos operacionais, os diversos papéis que elas têm de desempenhar,
suas atividades, seus produtos, a administração de seus
bens, suas relações, só se manifestam em longo prazo. Por
• 24 •
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essa razão, e pela ambiguidade de objetivos no exercício
de suas missões, elas nem sempre conseguem formar imagem positiva de si perante a sociedade. As instituições de
ensino superior são organizações inconfundíveis, sui generis, que não podem ser tratadas à luz das mesmas teorias
com que são conduzidas as organizações lucrativas ou de
serviço público.
Muito se tem acusado as instituições brasileiras de
serem órgãos de repetição e difusão do saber elaborado
em outras realidades, antes de serem centros de consciência crítica de sua própria realidade. São acusadas de terem
perdido o espírito crítico e de não virem cumprindo o
papel de centros de pensamento crítico e permanente. A
produção universitária, por não ser baseada em nossa realidade, pouco ou quase nada responde aos urgentes problemas enfrentados pelo país. A transmissão desses conhecimentos não tem levado à compreensão histórica de
nossa realidade, daquilo que realmente é a vida brasileira.
Por não desenvolverem o espírito crítico, não têm sido
capazes de renovar ideias nem produzir inovações, dizem
os acusadores.
A faculdade não deve perder seu espírito crítico, não
deve deixar de participar efetivamente e refletir criticamente sobre a orientação do processo de desenvolvimento nacional. Sua capacidade de participação precisa ser
respondida à altura com a competência e a qualidade de
sua missão científica e pedagógica. A faculdade não pode
esquecer que é, por excelência, um locus privilegiado para
a educação superior. E por falar em educação, nunca de-
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vemos esquecer que se trata de ensinar e aprender, daí
porque as instituições universitárias precisam ter alma e
alma sublime, onde este processo se faça pela erudição e
não apenas pela cientificidade dos conhecimentos.
Ao ingressarmos na faculdade levamos os sonhos de
um ensino, de sentir na educação promotora da consciência ao plano da criticidade responsável. Ensino para nós
tinha de representar uma melhoria de qualidade das ações
educativas, uma melhoria de qualidade da educação oferecida pelos diversos cursos de graduação e, consequentemente, o processo educativo e as práticas pedagógicas. A
pesquisa deve ser escolhida como caminho de busca de
um novo saber peculiar e original, baseado num processo de produção e assimilação intelectual enriquecendo a
vida acadêmica e tornando-a prazerosa.
Ciências e Letras devem ocupar seus espaços neste
locus especial. É através das letras e da expressão humana
que configuramos a erudição na academia universitária e
isso aprendemos com os gregos. É através das licenciaturas que formamos pessoas para o magistério, em qualquer
nível educacional. A licenciatura, ao lado do bacharelado e do tecnólogo, é um grau acadêmico que habilita os
formandos para o processo de ensino-aprendizagem. As
licenciaturas representam para as instituições de ensino
superior o compromisso com a qualidade da educação no
desenvolvimento de uma região ou de um país. Uma universidade sem licenciaturas é uma universidade sem alma.
Ora, admitimos que Ciência é um conjunto de conhecimentos que abrange verdades gerais, devidamente
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comprovadas pelo método científico. A ciência é uma invenção do ser humano. À proporção que os homens foram aprendendo, sentirão necessidade de organizar os conhecimentos em áreas diferentes. A ciência também tem
sua história. Vejamos alguns exemplos. Na Antiguidade
não havia o conhecimento científico como hoje existe.
Sócrates ensinou debaixo das árvores (Ágora) 470 - 399
a.C. Ele honrou o que hoje chamamos ciências humanas
- Ética - Moral. A virtude (Arete) é o maior dom. Ele pregou a mortalidade da alma, baseado em perguntas e respostas. Platão 428 - 347 a.C. criou a Teoria Gnosiológica
- Teoria do Conhecimento que explicava como podem
ser as coisas. O homem está em contato com dois tipos
de realidade: a sensorial e a inteligível. O conhecimento
tinha três marcas distintas que deveriam levar o homem
à bondade e à felicidade. A alma tem três virtudes: a sabedoria (a cabeça do Estado); a coragem (o peito do estado)
as forças armadas; a temperança (o baixo ventre do estado) os trabalhadores. Aristóteles 384 - 322 a.C. reformula
a tradição grega. É o maior filósofo do ocidente. Cria os
campos da ciência.
Na Idade Média, com a predominância da Igreja,
a cultura, a arte, as letras e a ciência eram patrimônios
eclesiásticos. O Movimento Iluminista terminou com
essa mania. Na História Moderna, foram destaques: (1)
Nicolau Copérnico, padre polonês, astrônomo do século
XVI. Sistema Heliocêntrico. Origem da astronomia moderna. (2) Isaac Newton, físico inglês do século XVII,
Universidade de Cambridge. Fenômeno da dispersão da
luz; Lei da gravitação; Cálculo Infinitesimal e diferencial;
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Sistema de luz e cores; Aperfeiçoamento da lei da inércia.
Construiu o 1º telescópio. (3) Galileu Galilei, físico e astrólogo do século XVII, italiano de Pisa e fundador da
Ciência Experimental e do Método Experimental, da Lei
da Gravidade Universal. Criou o Sistema Geocêntrico.
(4) René Descartes, matemático e filósofo francês, Séc.
XVII, um dos fundadores da filosófica moderna. Criador
do cartesianismo - Discurso do Método. Inventou a Geometria Analítica. (5) Louis Pasteur, químico francês, século XIX, descobriu os microorganismos, a vacina e processo de pasteurização. Na Idade Contemporânea, temos
a sociedade do conhecimento. Norberto Bobbio diz em
seu livro a “Era dos Direitos” que antigamente os paises
eram ricos pela força, depois pelo poder econômico, hoje
pelo conhecimento.
Com Platão nasceu a Filosofia das Ciências, que estuda os fundamentos e influências filosóficas da ciência.
Existem instrumentos básicos como a Epistemologia e a
Ontologia. Epistemologia ou Teoria do Conhecimento é
o estudo dos postulados, crenças e métodos dos diferentes ramos do saber científico. Reflexão geral em torno da
natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Diz
respeito à Teoria do Conhecimento. Trata das crenças ou
opiniões ao conhecimento. A Ontologia, parte da filosofia que trata da natureza do ser enquanto ser -, trata das
propriedades do ser.
O desempenho acadêmico das instituições de ensino superior deve ser uma decisão soberana, fixando a
obrigatoriedade da prova de avaliação do conteúdo semes-
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tral ou anual. É preciso esclarecer que, na melhoria do seu
sistema de avaliação, a prova de avaliação do conteúdo
semestral ou anual não deve ser a única medida adotada pela instituição. Outras medidas devem ser acatadas
como a melhoria expressiva do acervo bibliográfico para
os cursos, a melhoria na infra-estrutura de informática
para os professores, as revisões nas ementas das disciplinas dos cursos de graduação, a implantação de Núcleos
Estruturais Docentes e o aumento do índice de qualificação do corpo docente, dentre outras.
As instituições universitárias, como nas vidas das
pessoas, têm um ciclo natural de ocorrências, desde o
nascimento. As pessoas morrem, as instituições ficam
com suas marcas, suas histórias, seus compromissos, seus
sonhos e realizações. Essa história será contada pelos seus
próprios alunos. Eles vivem o dia a dia da instituição, é
nela onde eles depositam seus sonhos e através dela que
perseguem os caminhos do futuro. A participação dos
alunos deverá ser algo que represente também os desejos
institucionais.
A qualidade é algo que deve estar fundamentada no
equilíbrio entre a teoria e a prática, através de um modelo
diferenciado de teorização e aplicação dos conhecimentos. As instituições universitárias devem propiciar também a seus alunos a oportunidade de estudos sobre teorias e temas científicos, permitindo a eles o crescimento
intelectual e profissional. Devem procurar responder às
exigências do tempo moderno, de uma nova era, a era
do saber mundial e globalizado, onde cada vez mais se
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constata o avanço do conhecimento e da ciência. Como
instituição de educação superior que é, cada uma nunca
deverá deixar pairar dúvidas quanto à existência de seus
cursos, sua modernidade em métodos e técnicas pedagógicas, adaptando-se, quando necessário, aos novos tempos da educação. É isso que esperamos quando entramos
na universidade?
Sabemos que toda a nossa vida é feita de escolhas.
Dizem os sábios que quando se der um passo para frente,
alguma coisa ficou inevitavelmente para trás. Somos nós
mesmos que fazemos nossas escolhas e elas depois nos
fazem ser conforme escolhemos. Somos nós mesmos que
escolhemos como desejamos ser, como será o nosso dia, a
nossa vida e o nosso mundo.
Hoje muitos jovens escolhem ser nerds e aderem a
nerdologia, por influência da mídia e do grupo de amigos.
Trata-se de uma geração dominada pela cultura pop que
cada vez mais avança nos anos 2000. A juventude nerd
está compartilhada com os portais nerds da Internet, que
abrigam podcasts, games e filmes assimilados por uma
geração de jovens que, inclusive, apreciam as redes sociais
como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. São os
seguidores do nerdpayer, oportunidade de mostrar suas
habilidades nos games, como gostar de renovar conteúdos
que interessam ao universo nerd.
Escolher não é uma tarefa fácil porque temos que
ter apenas uma opção diante tantas alternativas. Nossas
escolhas não podem ser apenas intuitivas, mas dependem
muito do nosso autoconhecimento e devem refletir o que
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somos, para onde queremos ir, ou melhor, qual o caminhão que queremos seguir. Somos sempre livres em nossas escolhas e das consequências que delas virão. Escolher
é uma questão de sabedoria. Para Pablo Neruda, dispomos de um grande poder: a escolha. Seremos livres para
fazer uma escolha, mas seremos prisioneiros das consequências, pois viver é uma consequência das escolhas que
fizemos.
Que curso fará na faculdade?
As pesquisas sobre ingresso no ensino superior em
geral estudam os perfis sociais e escolares das escolhas
feitas e as razões que levaram os jovens a escolher uma
profissão. Pelo menos alguns elementos são considerados
como variáveis concretas em qualquer escolha: condições
objetivas da família, condições objetivas do candidato,
sociabilidade ou rede social do candidato e mercado de
trabalho. Na escolha do curso superior nunca podemos
deixar de considerar outros fatores que ajudam na escolha do curso superior como a segurança manifestada na
decisão, as razões maiores, os interesses e pretensão de
trabalhar na área escolhida.
O processo de escolha do curso superior é baseado
numa decisão do jovem em função de suas percepções do
mundo e das coisas que o cercam, dos valores cultivados,
e dos interesses individuais. Pesam as suas preferências
como a vocação perseguida. Quando não existe um gosto pelo curso ou pela área, a escolha pode recair sobre
uma profissão qualquer visando apenas alcançar posto
elevado em cumprimento a uma hierarquia profissional.
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Pode, ainda, influenciar na opção de entrar na universidade simplesmente a oportunidade de obter recursos para
superar as dificuldades próprias ou familiares.
Em síntese, podemos dizer que o acesso ao curso
superior ou processo de ingresso na universidade é feito
mediante uma escolha e motivos de alta relevância que
incentivam o candidato a pleitear um lugar no universo
universitário e dele sair mais habilitado para a vida profissional.
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OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
E PÓS-GRADUAÇÃO
A GRADUAÇÃO
Comumente se chama graduação a um curso superior considerado como o primeiro nível universitário. A
graduação é também considerada como a primeira capacitação para o exercício de uma profissão superior escolhida. É a formação de nível superior inicial que o indivíduo
recebe, podendo ser ministrada por uma universidade,
centro universitário, faculdade ou instituto superior. A
graduação teve origem no sistema de educação francês,
espalhando pelo mundo afora.
A formação de nível superior adquirida na graduação que é o primeiro título universitário obtido por um
indivíduo é alcançada sob uma das suas modalidades que
são: Bacharelado, Licenciatura e Curso de Tecnólogo, escolha feita pelo indivíduo na hora de sua inscrição nos
exames de acesso ao ensino superior. Não importa a mo-
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dalidade escolhida. Todas são de nível superior de ensino
e títulos universitários.
Bacharelado é a modalidade mais tradicional, significando a conclusão do curso universitário, com duração
de três a seis anos. O Bacharelado, também chamado de
Bacharelato, prepara o indivíduo para uma profissão de
nível superior, capacitando-o para o exercício profissional
como Direito, Medicina, Odontologia, Enfermagem e as
Engenharias.
Uma segunda modalidade é a Licenciatura que,
como o bacharelado, é um tipo de graduação universitária
que prepara o indivíduo para uma profissão universitária.
A Licenciatura é também um grau de nível acadêmico,
um tipo de graduação superior que concede a permissão
para ministrar aulas. Como diz o próprio nome, a Licenciatura licencia alguém para ministrar aulas, concedendo
a autorização para o exercício do magistério em qualquer
nível de ensino. Os currículos da Licenciatura são diferenciados, eles têm matérias voltadas para o ensino pedagógico e as técnicas didáticas para ensinar. As Licenciaturas
mais comuns são: Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas,
Química, Física, Matemática, História e Geografia.
Temos, ainda, na graduação universitária os Cursos de Tecnólogos, uma modalidade que atualmente vem
tendo grande demanda pela facilidade de emprego e pelo
período mais curto que as demais modalidades. Os Cursos Superiores de Tecnologia ou Cursos Tecnólogos são
cursos de graduação universitária com foco no mercado
de trabalho e preparam o indivíduo para uma área espe• 34 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

cífica. Chama-se de tecnólogo aquele profissional que fez
um Curso de Tecnologia. O aluno é habilitado ao desempenho das funções exigidas em sua área de escolha, durante um período mais curto e com maior rapidez do que
as outras modalidades de graduação de nível superior.Em
regra geral, os Cursos de Tecnólogos estão situados em
áreas que são atualmente importantes ou de grande interesse como Gestão de Negócios, Produção Industrial,
Produção Cultural, Design, Segurança, Turismo e Lazer.
É através das letras e da expressão humana que configuramos a erudição na academia universitária e disso
os gregos já entendiam e nos ensinaram juntamente com
o crescimento da universidade no mundo inteiro. Erudição é e será sempre uma qualidade de quem é erudito. A
leitura e o conhecimento advindo dela é um dos fatores
mais importantes da erudição. Só poderei ter a certeza de
que a linguagem de Vieira é típica do barroco europeu,
se eu conhecer bem o barroco europeu, seja pelos seus
ornamentos, pelo seu humanismo ou pela elaboração de
seus conceitos.
A Licenciatura, ao lado do Bacharelado e do Tecnólogo, é um grau acadêmico que habilita os formandos
para o processo de ensino-aprendizagem. As Licenciaturas representam para as instituições de ensino superior
o compromisso com a qualidade da educação no desenvolvimento de uma região ou de um país. É preciso que
os cursos como Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas,
Educação Física, Matemática, Química e Física passem
a ter mais importância na política educacional brasileira.
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Hoje, os estudos de humanidades não mais pertencem ao grupo nobre da formação universitária, por isso
não contam mais com o apreço dos governantes nem
dos empresários da educação, priorizando a tecnologia e
as ciências consideradas nobres, as quais representam o
retorno de investimentos financeiros ao poder público.
Até os exames relacionados ao ensino superior ENEM e
ENADE levam a esses fins, porquanto a avaliação educativa busca agentes e gestores, e não homens de formação
humanística. Filosofia e Sociologia, Ética e Moral são disciplinas menosprezadas pelos currículos escolares e a elas
os governantes não dispensam qualquer consideração e
apreço.
Toda a nossa vida é feita de escolhas e o nosso primeiro contato com a instituição universitária nos leva a
escolher uma profissão a seguir. Somos nós mesmos que
fazemos nossas escolhas e elas nos fazem ser conforme
escolhemos.
A felicidade depende da escolha bem feita e da sorte. Ser feliz ou não representa dizer ao mundo que nós somos a soma de nossas decisões, baseada nas escolhas que
fizemos. Escolher é tomar uma decisão entre o que já é
conhecido e o ignorado; o que é certo e o duvidoso; o que
é risco e a oportunidade certa. As escolhas ocorrem em
vários momentos de nossa vida. Elas não devem ser feitas simplesmente por conveniências ou comodidade, pois
devem expressar atitudes psíquicas, sociopolíticas e culturais e antes de tudo discernimento e equilíbrio. A escolha
requer lucidez e liberdade por parte de quem escolhe.

• 36 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

As grandes vitórias da vida exigem de nossa parte
estratégia e tempo. É preciso que as nossas escolhas tenham sido criteriosas. A vida são as escolhas que fazemos
ao longo dela e os caminhos que seguimos com nossas
decisões. Temos o direito de escolher o melhor, para isso
nos é dado poder e a liberdade de escolher diferentes caminhos. Poder e liberdade são direitos que nos foram dados na vida, permitindo-nos seguir em frente, desistir ou
recuar, pois está em nós mesmos o poder de querer, de
fazer e de mudar.
Nossas escolhas nem sempre seguem o mesmo guia
de atenção que comumente praticamos. Elas modelam
nossas vidas, gerando consequências. Nossa vida é consequência de nossas escolhas e decisões, influenciando em
nosso comportamento, atitudes e sentimentos. A vida é
cheia de escolhas e de decisões. Durante o tempo em que
vivemos, temos a oportunidade de ter grandes, pequenas,
difíceis e fáceis escolhas. Mas antes de qualquer escolha
ou tomada de decisão, devemos rever nossos valores e ver
se a escolha ou a decisão está de acordo com eles.

A PÓS-GRADUAÇÃO
Assim como o sistema brasileiro divide em três modalidades a graduação de nível superior (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) no Brasil, os cursos de pós-graduação assumem a seguinte modalidade: os stricto sensu e os
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lato sensu. São expressões latinas, o Stricto sensu e lato sensu o primeiro significando “sentido específico” o segundo “em sentido amplo”. São stricto sensu o Mestrado e o
Doutorado. São lato sensu a Especialização e o Aperfeiçoamento segundo o Sistema Nacional de Pós-Graduacão
(SNPG). Somente poderão participar da pós-graduação
aqueles que concluíram a graduação.
O Mestrado é uma pós-graduação stricto sensu e
destina-se a pessoas que concluíram a graduação universitária. O mestrado tem por objetivo formar pesquisadores
e professores de nível universitário. A legislação brasileira
permite dois tipos de mestrado: o mestrado profissional e
o mestrado acadêmico
O mestrado profissional traz uma perspectiva mais
profissional que acadêmica. É uma pós-graduação stricto
sensu a serviço da sociedade Ele leva o aluno a pesquisas,
sem que ele assuma maior compromisso necessariamente
de ser um pesquisador. As pesquisas conduzem o aluno
aos interesses de sua profissão já escolhida. O mestrado
profissional gira em torno de dois eixos de prioridade que
são a competitividade e a produtividade nas empresas ou
órgãos públicos e, em segundo lugar, a melhoria da gestão dos setores sociais do governo. Exemplos comuns são
a área de saúde, educação, cultura, segurança pública e
esporte. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) tem incentivado muito os mestrados profissionais no país.
O mestrado acadêmico, por sua vez, tem por excelência um viés acadêmico e é um grande incentivador da
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pesquisa. Ele prepara um pesquisador que quase sempre
continua sua carreira com o doutorado. Existe basicamente uma diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. O primeiro, enfatiza estudos e técnicas
voltadas ao desempenho da qualificação profissional de
alto nível. No mestrado profissional é fundamental que se
tenha uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional. Como mestrado profissional ele estimula
a formação específica de mestres profissionais voltadas ao
desenvolvimento de atividades e trabalhos técnico-científicos sobre temas de interesse. O segundo (mestrado
acadêmico), preocupa-se com a formação específica de
pesquisadores e o exercício da docência universitária.
Ambos, profissional e acadêmico, têm a pesquisa como
ferramenta essencial na busca do conhecimento científico
e tecnológico a ser produzido ou reproduzido.
O Mestrado é um grau acadêmico concedido por
uma instituição de nível superior no período de dois a
cinco anos. Ele é capaz de mudar o relacionamento com
o conhecimento. Cabe a CAPES a execução, o acompanhamento e a avaliação através do SNPG, garantindo às
Instituições de Ensino Superior (IES) e aos programas
internacionais a melhor qualidade.
O Doutorado é igualmente um grau acadêmico
concedido por uma IES, podendo ser uma universidade,
um centro universitário, uma faculdade isolada ou um
instituto superior. É pelo doutorado que o indivíduo é
certificado para desenvolver pesquisas em determinadas
áreas da ciência. Em regra geral, o Doutorado é con-
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cedido ao aluno que já possui Mestrado e pretende seguir carreira acadêmica como professor universitário ou
simplesmente pesquisador. O Doutorado tem a duração
de quatro a cinco anos, em que o mais importante é a
produção acadêmica. O título terminal de doutor é concedido mediante a apresentação de tese sobre pesquisas
realizadas no decorrer do curso e submetida a uma banca
examinadora.
A legislação brasileira determina que são cursos de
pós-graduação “lato sensu” a Especialização e o Aperfeiçoamento. A duração da Especialização é de 360 horas e
Aperfeiçoamento de 180 horas com títulos terminais de
Especialista e Aperfeiçoado.
O Curso de Especialização está voltado para a capacitação do profissional que já está no mercado de trabalho. A especialização confere as habilidades teóricas e práticas de uma determinada área do mercado de trabalho.É
muito conhecido a especialização denominada MBA
(Máster of Business Administration) criação americana
que apresenta uma monografia no final, sempre visando
conhecimentos técnicos aprendidos, voltados à solução de
problemas concretos da área de estudo. O MBA é um
grau acadêmico de pós-graduação direcionado a administradores e executivos das áreas de gestão de empresas e
gestão de projetos.
O Curso de Aperfeiçoamento, como o nome já diz,
conduz ao melhoramento e aprimoramento de uma área
bem específica. É uma modalidade no lato sensu em que
o profissional passa a ter outra habilidade além das que já
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possui. Os Cursos de Aperfeiçoamento estão voltados a
determinadas áreas de conhecimento, sob demanda, em
tempo menor que a especialização.
Ambos os cursos lato sensu visam atualizar o profissional perante o mercado de trabalho, enriquecendo seus
conhecimentos e aprimorando suas habilidades no trabalho que exerce.
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PROGRAMAS, MATÉRIAS E
DISCIPLINAS
O programa de um curso superior é o conteúdo
do curso disponibilizado para o período de sua duração.
Como todo e qualquer programa, o programa de um curso é um sistema operacional do curso escolhido pelo aluno, onde são gerenciadas as matérias e as disciplinas do
conteúdo do curso. Cada matéria ou cada disciplina a ser
ministrada transforma-se numa espécie de projeto com
objetivos claros, conteúdos e formas de serem ministradas
e as devidas instruções sequenciadas e específicas. É essa
sequência de instruções que determina todas as tarefas
que o aluno deve fazer e o professor deve acompanhar.
Estão contidas nos programas universitários as atividades
inerentes ao curso e as fases de amadurecimento profissional como o estágio curricular e o trabalho de conclusão
do curso e sua defesa.
O curso superior torna-se um elemento fundamental dos estudos universitários, pois é ele que leva novos
conhecimentos ao aluno, dando-lhe oportunidade de en• 42 •
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contrar rumos diferentes e buscar novas descobertas. É
em torno do curso escolhido que se busca a formação do
aluno e sua compreensão sobre todos os níveis da ciência.
Em se tratando de aprendizagem presencial, é importante
a presença física do aluno, mas, também, importante é a
sua presença intelectual, porque a aprendizagem exige reflexão, sem o que o entendimento e a compreensão sobre
as questões científicas dificilmente ocorrerão.
A faculdade como instituição de ensino superior
tem sua política de ensino e de pesquisa. Não é mais detentora de um saber enciclopédico e fragmentado como
antigamente e sim de conhecimento contextualizado.
Nela, concebe-se educação dita superior, na medida em
que esta não se torne um saber letárgico e estéril, dissociado da realidade. Uma faculdade é um organismo vivo,
dinâmico e plural. A faculdade se faz pela formação e
desenvolvimento de inteligências criativas e produtivas de
novos conhecimentos e de soluções tecnológicas para a
humanidade. Por isso, se faz necessário definir metodologias, organização e administração acadêmicas e formação
de professores. O projeto universitário no seu cotidiano
dá-se com o envolvimento de todos os segmentos da comunidade universitária e com projetos pedagógicos de
cursos com estruturas curriculares e metodologias bem
definidas. O projeto pedagógico é um planejamento global da instituição. É a sistematização de um processo de
planejamento que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar.

• 43 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

Em regra geral, os cursos universitários buscam
apoio em livros e escritos de autores consagrados que servem de base para o ensino das ciências e ajudam os alunos
a descobrir diferentes caminhos que levam ao aprendizado. Os alunos têm a tarefa de possuir os livros e os textos,
anotar as questões que lhes parecem mais importantes
e complementar as informações com as explicações do
professor. Daí começa-se a perceber que o ensino superior não é uma mera transmissão de conhecimentos como
ocorreu nos outros níveis de ensino. Na universidade, o
aluno terá que fazer suas anotações, tirar suas dúvidas
sobre o que o texto ou o livro reproduz e o professor complementar.
Como todo aluno deve saber, o conhecimento foi
a peça propulsora do progresso humano. Entre fracassos e conquistas a raça humana descobriu novos caminhos e rumos, baseados no conhecimento que tinha de
si mesmo, do mundo e das coisas. O mundo melhorou,
as relações humanas e sociais e o entrosamento entre as
nações mudaram, o progresso da humanidade avançou e
o conhecimento passou a ter maior importância. O homem é novo, o tempo é outro, portanto, surge um novo
universo.
O ensino superior é sustentado fundamentalmente no esforço do aluno e na capacitação e orientação do
professor. Enquanto o aluno se dispõe a buscar o novo
conhecimento, o professor orienta e avalia seu esforço. É
importante que o aluno seja curioso e não facilmente se
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conforme, pois buscar o novo conhecimento é, por excelência, o seu papel na universidade.
A investigação deverá tornar-se um hábito para o
aluno enquanto o professor será apenas um condutor de
suas buscas. É exatamente nesse entrosamento que se diferenciam os estudos universitários quando o papel do
professor é ser como profissional da educação, antes de
tudo um condutor, criador de novas ideias, formador de
opiniões e excelente praticante do diálogo.
Na faculdade, adota-se a pesquisa universitária
como um princípio educativo e científico para assegurar
o seu Projeto Pedagógico e a qualidade de seus estudos
acadêmicos. Pesquisar é realizar um processo de investigação metódica e sistemática sobre aspectos específicos da
realidade que se interrelacionam entre si e com os outros
campos. A pesquisa buscará a ampliação da produção do
saber e a veiculação dos novos conhecimentos. A pesquisa, como processo de busca do conhecimento novo, faz
a inserção da universidade no contexto do processo de
aprendizagem, sendo uma forma comprometida com a
qualidade do ensino e com a melhor maneira de aprender.
É através do exercício da investigação e da convivência
com sua prática e, como processo de busca de um novo
saber, o aluno ingressa na atividade investigadora, descobrindo e desenvolvendo o gosto pelo método científico
e adquirindo gradualmente uma postura crítica na sua
formação.
Como processo de investigação em busca de novos
conhecimentos, a pesquisa representa a participação do
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aluno que passa a assumir uma importância preponderante. O aluno será sempre motivado a ter participação
efetiva nas atividades de pesquisa, quando será beneficiado com novas conquistas trazidas pelas novas metodologias.
Nem todo aluno que utiliza a pesquisa como instrumento de investigação será um pesquisador científico.
Em regra geral, os alunos já acadêmicos utilizam mais
as pesquisas exploratórias, onde procuram explicar os fenômenos que motivam a realização de seus estudos. Eles
exploram os autores, buscando informações que são essenciais nos estudos que escolheram. Assim como a pesquisa científica conta com o método científico, outros
tipos de pesquisa aplicam, também, seus métodos e suas
regras. O importante é pesquisar, buscar o novo conhecimento e descobrir novos caminhos em uma determinada
área.A busca do aluno, a sua pesquisa, portanto, tem que
ter perseverança. Há várias modalidades de pesquisa: a
documental, pesquisa de campo, pesquisa de mercado e
outras.
Os livros e textos, por mais notáveis que sejam e escritos pelas mais importantes figuras da literatura educacional, precisam de assistência do professor por várias razões. O conteúdo não é sempre o mesmo e varia em cada
realidade, acompanhando a evolução do conhecimento e
das ciências. As ideias mudam, modificam-se os meios e
surgem novos conceitos e modernas teorias. Muitas vezes
os conceitos e as teorias mudam ou ficam defasados, pas-
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sando a ser apenas referência histórico-científica, portanto, assumem novas características e dimensões.
Para tirar o máximo dos livros e textos, o aluno
deve sublinhar ou anotar à margem os complementos
necessários e as informações complementares, destacando os pontos que suscitam dúvidas ou dificuldades em
sua compreensão. É preciso não esquecer que todos os livros e textos foram escritos por outras pessoas e neles está
sua maneira de pensar. Não é nossa a ideia nem nosso o
pensamento que lá estão. Não devemos, também, esquecer que não basta estarmos informados com o resultado
da leitura dos livros e textos, mas se torna necessária a
compreensão e retenção do novo conhecimento em nossa
memória. Para que isso ocorra, a contribuição do professor é essencial, tanto a sua assistência como seu acompanhamento, marcando sua presença nos estudos. O texto,
sobretudo, é um suporte usado pelo professor facilitando
ao aluno a compreensão e absorção dos conhecimentos
novos. Tanto dos livros como dos textos o aluo deve tirar
o máximo de proveito.
No final de cada matéria ou disciplina programadas
para o curso escolhido, o aluno encontra uma bibliografia
que não foi sugerida à toa, mas criteriosamente escolhida
pelo professor. Ela faz parte das leituras complementares,
indispensáveis aos estudos que serão feitos. Seríamos muito preciosistas se precedêssemos como as universidades
europeias, sugerindo ao aluno organizar cada obra em fichário específico. Queremos apenas que o aluno tome conhecimento da bibliografia e leia os autores indicados, em
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seu ritmo natural de leitura. A bibliografia é um instrumento útil de ajuda ao aluno e as obras são programadas
de acordo com cada matéria ou disciplina, do primeiro
ao último ano dos estudos universitários, considerando
as dificuldades encontradas no decorrer do curso inteiro.
É preciso lembrar que o programa de um curso superior é fruto de muitos anos, que o elenco das matérias
e disciplinas foi um trabalho incansável de vários mestres
e doutores, inclusive a bibliografia que foi feita para ser
lida, mesmo que o aluno, agora acadêmico, nunca tenha
lido um livro inteiro, o que pode acontecer. Para aqueles
cuja tarefa de ler um livro é enfadonha, apenas sugerimos:
Toda leitura precisa ser ativa e praticada com objetivos
bem claros, como por exemplo, a busca da ideia principal
defendida pelo autor sobre o tema, assunto que o levou
a ler o livro ou o texto. Em seguida, buscar mais informações, descobrir as circunstâncias e envolvimentos que
justifiquem a posição do autor. Buscar informações que
permitam encontrar influências que foram úteis para que
o autor admitisse tal posição Em um terceiro momento,
se o aluno-leitor tiver algum interesse num fato particular, buscará essa particularidade. Logo em seguida, o aluno-leitor buscará subsídios que o leve ao um julgamento.
São exatamente elementos do texto ou do livro como a
lógica do plano, a pertinência dos argumentos, a consolidação das conclusões. Trata-se aqui de uma leitura mais
aprofundada. O aluno buscará algo que o leve a mostrar sua aplicação, tendo em vista os interesses de seus
estudos. Finalmente, a leitura dos livros e dos textos deve
levar o aluno a encontrar elementos que o conduza a ter
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seu julgamento de valores e absorção das ideias do autor
lido e analisado.
O acadêmico tem o seu primeiro contato com a bibliografia já no elenco das disciplinas, quando o professor lhe mostra onde e como encontrar as primeiras informações sobre os conhecimentos que irão ser adquiridos,
tornando-se as primeiras leituras complementares. Toda
bibliografia é uma fonte de consultas. Ela pode ser de livros, textos, escritos, gravações etc.
A bibliografia é o resultado de uma pesquisa de textos, vista como uma fonte de informação sobre autores,
suas ideais, seus argumentos, opiniões e suas teorias. A
bibliografia facilita o trabalho de conhecimento dos autores de obras e um grande apoio ao trabalho acadêmico.
No planejamento do curso, o aluno encontrará disciplinas de fundamentos gerais, aquelas que permitem
uma formação básica, contendo os processos sociais filosóficos, sociológicos e metodológicos que servem para
qualquer profissão. Logo em seguida vêm as disciplinas
que servem de construção da carreira escolhida, quando
o aluno terá oportunidade de construir sua própria carreira tendo em vista suas necessidades e as exigências do
mercado de trabalho que, em qualquer circunstância são:
sólida formação na área escolhida; amplitude de conhecimentos/informações; habilidades profissionais e atitudes
éticas e de valoração humana.
As leituras complementares são importantes e elas
ou vêm incluídas nos livros e textos ou são indicadas pelo
professor. Tanto os fundamentos de uma ciência estuda• 49 •
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da ou mesmo de uma disciplina do curso são encontrados
nas leituras, as quais podem trazer facilidade do saber.
Muitas vezes, essas leituras complementares aumentam o
gosto pelos estudos e estimulam a outras pesquisas mais
profundas sobre o assunto estudado. As leituras complementares são importantes no processo de aprendizagem
porque eleva a formação do aluno e aumenta sua capacidade de entender mais ao longo de seus estudos. Sabemos
que a leitura alimenta o pensamento do homem, ajudando-o a compreender mais a vida e o mundo, fortalecendo-o em seus julgamentos e opiniões.
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O TRABALHO ACADÊMICO
DURANTE O ANO
O papel do estudante, como toda e qualquer profissão, exige um trabalho regular e bem organizado na
faculdade. Ele deve se comparar a um atleta, desejando
melhorar sua condição intelectual com treinamentos para
garantir sucesso nos estudos universitários. Com efeito,
um trabalho desequilibrado e metodologicamente equivocado pode reduzir seu êxito e entusiasmo na pretendida
formação durante o ano acadêmico. Não alcançaremos
os bons resultados com o aprendizado sem organização e
controle da vida na academia.
Aprender, objetivo maior do aluno na faculdade,
não é uma mágica. É preciso intelectualmente a presença
de fatores individualmente ligados entre si como a compreensão, a reflexão, a integração e finalmente a ação. Os
estudos superiores são considerados como o ponto de partida de uma carreira que o aluno busca. Para isso, tem ele
que estudar e crescer na busca de seus conhecimentos,
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enriquecendo-se cada vez mais, pois o conjunto de conhecimentos representa mais elementos em sua formação.
Não basta apenas adquirir novos conhecimentos,
é preciso sobre eles refletir. Reflexão é pensar. Ninguém
reflete sem pensar muito. A reflexão, por ser um ato psicológico, é praticada por pessoa que pensa e questiona
sobre aquilo que está a seu redor. A Psicologia nos leva
a procurar compreender o papel da formação mental no
comportamento humano. Muitas vezes vemos com surpresa alunos que apenas memorizam o aprendizado com
vista a futuros exames, no entanto fatos importantes para
um bom resultado nos estudos é a organização do trabalho intelectual.
Para se organizar, o aluno deve buscar os métodos
e as técnicas que lhe são mais afeiçoadas. O importante
é lançar mão desses, como por exemplo, a ficha de notas
por autores ou assuntos. O aluno não pode deixar de ter
sua organização mínima de estudos, seja ela qual for auxiliando o seu crescimento intelectual e garantindo sua
vivência com as novas ideias e descobertas. Essas técnicas
levam o aluno a descobrir o mundo científico e cultural
que gira em torno da inovação e do tempo.
Por conta de seu trabalho acadêmico durante o ano,
devem, também, ser levado em conta o lugar de estudos,
o material disponível e o tempo de estudo. O aluno não
deve temer ousar na sua trajetória universitária, nem fugir
dos desafios que surgem em sua vida acadêmica, social ou
mesmo pessoal e sim enfrentar as dificuldades e soluções.
Ele deve acreditar que a sua caminhada acadêmica encon• 52 •
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trará uma universidade competente capaz de lhe oferecer
uma formação superior que futuramente conduza ao seu
crescimento em todos os sentidos.
A faculdade leva o aluno a buscar seu sucesso pessoal. Segundo os dicionários, interesse é algo que traz vantagem. O interesse pessoal atinge diretamente a pessoa,
trazendo-lhe vantagem e se tornando útil em sua vida.
Dizem que o interesse é uma palavra rica em sinônimos
como vantagem, ganho, proveito e, quando é pessoal,
promove o desejo de crescimento. Nenhum jovem entra
na faculdade sem trazer consigo um interesse pessoal. O
interesse pessoal que acompanha o aluno numa faculdade
visa uma ação pretensiosa, a ação de pretender um título
universitário, de conquistar uma carreira exitosa na sociedade. O que vemos hoje são os alunos alertas com as
mudanças que ocorrem em escala planetária nas escolas,
afetando os jovens, deixando-os estarrecidos com as ocorrências e a explosão das ideias.
Assim como a vida comum das pessoas não tem segredos para o sucesso, a vida acadêmica também não tem.
Existem regras sim, normas que devem ser cumpridas e
atitudes que precisam ser postas em prática. Toda vida
acadêmica tem uma história porque as pessoas viveram
uma parte de suas vidas, parte essa que não foi uma mera
passagem.
A trajetória na faculdade quase sempre é uma trajetória de sucesso. Logo o aluno aprende coisas de que
gosta e acostuma-se a escrevê-las. A leitura é outra coisa
que leva rápido o aluno ao costume, ela é a mais impor• 53 •
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tante fonte de conhecimentos. É através da escrita que
vai descobrindo seu próprio estilo de escrever. Aos poucos vai descobrindo os autores que lhe inspiram. Através
da assistência dos professores vai descobrindo também as
disciplinas que são mais importantes para sua formação
e habilidades e a elas dedicam mais tempo e leitura. É
também importante que o aluno se dedique a um grupo
de pesquisa, mesmo que em suas prioridades não esteja
ser pesquisador.
Existem múltiplas maneiras de fazer as coisas darem certo na vida acadêmica, tudo depende de escolher
e querer seguir a carreira certa. A vida acadêmica parte
de nossa vida comum não deixa de ser um aprendizado
como é a vida normal. Não basta saber receber o volume
imenso de informações, mas assimilá-las e saber transformá-las em atividades concretas ou em abstrações úteis
para seus estudos.
O conteúdo das disciplinas deve ser muito bem
aproveitado, afinal de contas não é à toa que ele foi incluído na sua grade curricular. O aluno deve ficar atento
à variedade das informações simultâneas, pensamentos e
opiniões dos professores, ideias e posições diferentes.
A sala de aula é importante. É lá que começa o ato
de ensinar e aprender, momento em que aluno e professor
exercem seus papéis distintos. É importante a atenção do
aluno aos novos conhecimentos, leituras complementares, apontamentos, concentração. Aproveite a sala de aula,
não permita que ela seja apenas uma obrigação curricular.
É pela concentração que se evita desperdiço de tempo e
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torna o seu tempo produtivo. Para obter uma boa concentração o aluno deve evitar que fatos internos e externos
passem a influenciar seu desempenho. É preciso que o
aluno saiba distribuir seu tempo, reservando lugar para os
estudos e vida pessoal. Outro fator muito importante são
as relações sociais durante os estudos. Ele deve procurar
relacionar-se bem com os professores e os outros alunos,
no que diz respeito à troca de ideias e matérias relacionadas com os estudos. Da mesma forma, relacionar-se bem
fora da sala de aula. O aluno deve evitar alguns hábitos
ou atitudes sociais que serão prejudiciais ao seu sucesso.
Deve evitar memorizar textos, melhorar seu vocabulário,
evitar o isolamento acadêmico e outros.
Um dos grandes desafios que o novo universitário encontra ao entrar em uma faculdade é conciliar sua
vida acadêmica com suas atividades de lazer. É normal
essa conciliação, bastando vontade e organizar a agenda.
A vida acadêmica exige uma rotina diária e pesada de
estudos, mas nada é desumano e impossível para quem
optou por uma carreira de sucesso. Tudo depende de planejamento e estratégias. Organize seu tempo, defina suas
prioridades e fixe seus momentos de lazer.
Todos os profissionais bem sucedidos hoje passaram
pelo que você vai passar, enfrentando a rotina diária e
pesada de estudos universitários e vivendo sua juventude.
Como dizem alguns autores, o importante é não deixar
que a rotina limite aos seus desejos, impactando a saúde
física e mental, pois a vida é composta de um universo
mágico.
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EXAMES: COMPROVAÇÃO DE
APRENDIZAGEM
Aprendizagem é um resultado de estudos, experiências ou observação. Toda aprendizagem é um processo
em que as habilidades, conhecimentos ou mesmo competências são adquiridas como resultado de estudos, experiências ou simples observação. O termo aprendizagem
vem da palavra aprendiz, aquele que aprende alguma coisa. A aprendizagem está ligada ao ato de aprender e tem
uma relação muito íntima com a Pedagogia. Ao estudar
o processo de aprendizagem, deparamo-nos com a figura
do professor, que é um importante intermediário entre o
aluno e o saber.
Falar do magistério neste país não tem representado
um reconhecimento a um profissional que cuida da riqueza da nação, que se preocupa com os jovens, portanto,
com o futuro do país. São homens e mulheres combatentes e idealistas. No século XX, tivemos grandes figuras de
docentes que além de se destacarem deixaram um legado
precioso para a educação brasileira. Eles foram: Anísio
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Teixeira, educador baiano (1900-1971) deixou-nos o conceito de escola democrática gratuita e para todos. Fundou
a Universidade de Brasília em 1961, e a CAPES, tendo,
também, participado da elaboração da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação em 1961. Paulo Freire, educador pernambucano (1921-1997) que se tornou uma inspiração
para os professores. Paulo Freire desenvolveu um método
inovador de alfabetização. Darcy Ribeiro, educador mineiro, foi defensor da escola pública, o primeiro reitor da
UNB, Ministro da Educação e criou os Ciepes no Rio de
Janeiro.
É muito comum se ouvir dos autores as deficiências,
no Brasil, relacionadas à gestão do conhecimento, às instituições de ensino, desde a primeira escola à universidade,
e a atuação do professor na escola. Um professor deverá
pautar sua formação em pontos que são essenciais para o
cumprimento de sua missão. Comumente são citados a
educação e o conhecimento como estratégia inseparável
para a promoção da inovação e a valorização do saber
pensar, é o que se diz aprender a aprender; a escola inovadora e não instrutiva; a pesquisa como instrumento de
reconstrução do conhecimento. Ao defender o perfil do
professor, Pedro Demo diz que pesa muito a tradição da
aula reprodutiva, considerada ainda pela maioria como
pedagogia fundamental.
O magistério não vive apenas de idealismo. Ele é
uma profissão que garante ou deve garantir o sustento de
famílias inteiras. O magistério não é formado por semeadores ou cavaleiros da esperança, ele é integrado por pais
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de família, profissionais exclusivos, homens e mulheres
normais que precisam de salários para sobreviver e enfrentar o dia a dia. Educar é preparar para a vida. É oportunizar ao educando uma visão de que a vida deve ser
vivida com prazer e não com medo, com liberdade e não
com preconceitos, com esperança e não com pessimismo.
Todo professor deverá ser um sábio. Sem sabedoria não
existe magistério. Para alguns, ele é o elo mais forte entre
o presente e o futuro. Para outros, o professor é sempre
um grande líder quando sugere caminhos, mas poucos,
muitos poucos, falam do seu difícil dia a dia.
Pelo que pensam, pelo que dizem e pelo que fazem,
os professores, em qualquer sala de aula, são sempre criadores de novas ideias, formadores de opiniões e excelentes
praticantes do diálogo. Poetas dizem que o professor é
uma soma de tudo - pai, orientador, psicólogo, condutor,
amigo e mestre. Seu palco é a sala de aula. O professor dá
um espetáculo onde não ouve as palmas, porque elas são
silenciosas como silenciosa é a arte de aprender.
Em regra geral, a escola, seja qual for o seu nível,
tem sua forma de avaliar a aprendizagem, tendo como
instrumento a avaliação do que foi ensinado e o que foi
aprendido. A escola, em geral, aqui incluída a escola de
nível superior, pratica o que os pedagogos chamam de
avaliação de desempenho, o que significa medir o desempenho do aluno diante do novo conhecimento que lhe foi
trazido. Não existe avaliação de desempenho sem que se
predigam as expectativas.
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Pedagogicamente, a escola fixa metas, através de
seus currículos para que possam ser cumpridas as metas, apreciados os resultados obtidos. Essa é a avaliação
escolar praticada por todas as instituições educacionais,
inclusive as universitárias.
Existem várias formas de avaliar a aprendizagem
universitária. As mais frequentes são: as provas escritas ou
orais, testes, explanações, ou outros métodos que a IES
(Instituição de Ensino Superior) venha usar. O importante é avaliar a aprendizagem do aluno constatando sua
aprendizagem e a competência da instituição.
Falando de competência da instituição, é preciso dizer que qualquer que seja a definição de educação, sempre
se lhe atribui o requisito fundamental de promover o desenvolvimento e a capacitação intelectual e moral de uma
determinada pessoa. Existe um estreito relacionamento entre educação e conhecimento sempre representado
por uma vontade plena das pessoas em aprenderem mais
até a exaustão de seus limites. Educação e conhecimento andam juntos e seguem trilhas predeterminadas pela
eficácia ou não do sistema educacional. Quando existem
eficácia e eficiência do sistema educacional, satisfazendo
todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema, alunos,
professores, escola, famílias, funcionários e governo, dizemos que existe qualidade na educação. Se, ao contrário, existe insatisfação desses componentes do sistema,
estamos diante de uma educação sem qualidade. A perda
de qualidade das instituições é uma questão que vem alcançando muita evidência, tanto no âmbito interno das
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escolas, quanto em nível da própria sociedade, chegando
a constituir objeto de campanha encetada pela própria
imprensa. Para a opinião pública nacional, o governo acabara de constatar apenas o óbvio, já que parecia ser do
domínio público que as escolas estavam incluídas entre as
instituições brasileiras responsáveis pela falta de qualidade na educação. Como se sabe, a estagnação e decadência
das escolas, difundidas pela mídia e, até certo ponto, avalizadas pelo governo, podiam ter causas mais profundas,
vinculadas até à própria concepção de escola, que o país
assumia, vista como um aparelho de Estado que se colocava à disposição das ideologias dominantes. Este estado
de coisas encontrou também raízes na baixa produtividade científica, como igualmente no aviltamento dos padrões de ensino, até no centralismo governamental. Podemos dizer que a nossa contemporaneidade exige, cada vez
mais, uma educação em que o educador seja profissional e
portador de atitudes pedagógicas, não seja uma educação
submissa e sim formadora de cidadãos, pessoas que elevem o sentimento e a emancipação de cidadania.
Quanto ao conhecimento, podemos dizer que o
mundo moderno foi pródigo em inovação e suas consequências foram imprevisíveis. Grande foi o salto de contribuição do homem a partir de sua competência intelectual e qualificação, o que assegurou sua história e marcou
a sociedade com tantas mudanças, iniciando a chamada
cultura da inovação. Com o Iluminismo e a Revolução
Francesa e, também, com a Independência Americana,
surgiram novas mudanças na forma de conceber, pensar
e fazer. Mudaram as relações do homem, o mundo pas• 60 •
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sou a ter uma feição nova. A modernidade se caracterizou
pela vinda de novos valores, derrubando as velhas convenções, os costumes e crenças antigas. Foi o confronto do
tradicional com o moderno, quando ocorreu um avanço
maior do conhecimento. A pesquisa começou a assumir
um papel preponderante no desenvolvimento da ciência
e da tecnologia e buscava sempre a novidade que tornava
o conhecimento novo, para isso contou com o método
científico que permitia ao pesquisador uma compreensão
da realidade.
Em tempo de globalização, acontecem muitas coisas e coisas rápidas. Vivemos uma espécie de “tempo” que
a história jamais presenciou. São tantos os sinais visíveis:
o mundo tornou-se menor; o fenômeno das comunicações imediatas dissemina a informação; as condutas são
padronizadas; as conquistas científicas e tecnológicas
avançam paralelas ao aumento dos índices de miséria e
de exclusão em todo o planeta. Á medida que avançamos
nesse novo milênio, presenciamos um conjunto de mudanças extremamente velozes que ocorrem na sociedade.
São transformações nem sempre silenciosas, impondo novas verdades, rompendo com o passado e comprometendo o futuro da humanidade. Os novos tempos já chegaram para a educação. Eles trazem mais criatividade, mais
participação, menos dogmas do que qualquer outro ciclo
da história humana. Nesse início de milênio, defrontamo-nos com o rompimento de paradigmas seculares onde
modelos de escola tradicional estão sendo despedaçados,
enquanto são infiltrados distintos estilos da arte de educar e do perfil do educador.
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A educação desejada, sob o gerenciamento das escolas, difere em espécie, em conteúdo e em qualidade daquela que, durante tanto tempo, foi ministrada nas salas
de aula e acomodou-se na cabeça de tantos pedagogos
que perderam a perspectiva entre o passado e o futuro,
entre o velho e o novo. A educação dos novos tempos
será bem-vinda quando permeia todas as facetas da vida
humana.
A aprendizagem é, portanto, um processo dinâmico e interativo de pessoas que agem com o mundo que
as cerca, a partir de interesses que descobrem e estímulos
que recebem. A aprendizagem requer motivação e estímulos e eles estão na própria forma de buscar o conhecimento. Os homens em cada etapa de suas vidas e nas
diversas civilizações do planeta tiveram participação no
progresso econômico, político e social do mundo. O crescimento da riqueza global da humanidade contou com a
presença do ser humano a quem coube fazer o progresso
do conhecimento, através de sua expansão e acúmulo.
A história do conhecimento acompanha a história
da raça humana, com registro dos homens que se notabilizaram com seus feitos a serviço da humanidade. A história da humanidade passou por momentos cruciais, mas,
também, deixou marcas históricas em que o homem foi
o principal suporte e o conhecimento seu maior instrumento. Os homens foram sábios em mudar sua maneira
de pensar e viver seu tempo, adaptando-se às mudanças e
aos rumos que seguiam os seres humanos.
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Os acontecimentos tiveram um ritmo acelerado, o
que levou o homem a acompanhar tamanha corrida, crescendo cada vez a sua curiosidade e sua busca pelos conhecimentos novos. Embora tudo começasse pelas ações individualizadas dos países, dos povos ou dos continentes,
cada vez diminuía o isolacionismo dos países e surgiam
respostas que passavam a interessar todo o universo. Do
passado distante, sabemos o que nos ensinou a História e
a Arqueologia sobre a Europa, a Ásia, a África, a Oceania
e as Américas.
Das cinzas de duas guerras mundiais, surge o século XXI, a era da inteligência social porque mudaram os
métodos de relacionamento e a capacidade para entender
melhor as pessoas e seus sentimentos, segundo afirmativa
dos cientistas. Ainda no século XX o mundo inteiro presenciava o início da era da informática ou o mundo da
computação com a revolução da microinformática, atingindo um número maior de pessoas e os mais longínquos
recantos.
O século XXI tem sido bem diferente dos séculos
passados. É um século novo e atrativo, cheio de novidades
enriquecendo a história e o conhecimento humano. É o
século do Homo Sapiens. O homem moderno dedica-se
mais a preservar e defender o ecossistema mundial. Embora seja grande defensor da biomassa das árvores e dos
vegetais, esse homem é como diz Charles Van Doren em
seu livro: O homem é uma espécie poluente. “Uma duplicação da população humana teria um efeito devastador no
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ecossistema mundial, pois o homem é um animal incrivelmente sujo”.
O conhecimento tecnológico foi a peça propulsora
do progresso humano. Entre fracassos e conquistas a raça
humana descobriu novos caminhos e rumos. Nesse sentido, gregos e romanos tiveram um primordial papel para
o descobrimento do mundo atual. A estrada da informática ou a rede conduz o homem a tão diversificados caminhos com suas poderosas máquinas inteligentes. Será
uma grande viagem.
O século XXI prossegue com seus vários desafios,
como a produção de alimentos para 9 bilhões de pessoas,
que habitarão o planeta até 2050. Para isso lançará mão
dos transgênicos e dos alimentos produzidos nos laboratórios entre os continentes, entre os países e até entre as
pessoas, com a dicotomia de ricos e pobres, com o foi nos
séculos anteriores. Trouxe também a revolução da ciência
e muitos temas deixaram de ser mistério para os cientistas. Bill Gates diz a verdade: quem tem tecnologia domina
o mundo.
Os homens em cada etapa de suas vidas e nas diversas civilizações do planeta tiveram participação no
progresso econômico, político e social do mundo. O crescimento da riqueza global da humanidade contou com a
presença do ser humano a quem coube fazer o progresso
do conhecimento, através de sua expansão e acúmulo.
Por essa razão e outras a aprendizagem assume aspectos tão envolventes que vão desde a compreensão da
realidade, portanto, contextual, até o verdadeiro significa• 64 •
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do dos novos conhecimentos adquiridos pelo homem. Há
uma intensa relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, baseada no desenvolvimento mental do aluno.
É possível de perceber essa relação quando se estuda Jean
Piaget1 e suas teorias sobre o assunto. A escola de hoje
não pode mais ser considerada como uma instituição que
meramente reproduz conhecimentos. Sua tarefa vai mais
longe, levando o aluno a ser mais crítico e comprometido, por isso a aprendizagem é também um processo de
assimilação de conhecimentos e comportamentos, sendo,
portanto, um processo de construção do conhecimento e
desenvolvimento mental do indivíduo.

1
íço.

Jean Piaget (1894-1980) biólogo, psicólogo e epistemológico su-
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HÁBITOS DE ESTUDAR E LER
Hábito vem da palavra latina habitus que quer dizer
ter ou possuir. Em religião se diz que é também hábito a
forma de vestimenta de algumas comunidades ou congregações religiosas, por exemplo, os monges, os frades,
as freiras etc. O hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade, uma maneira também de se comportar, um modo regular de ser. Hábito, portanto, é uma
forma de prática repetida que logo se tem conhecimento.
O hábito, pela sua própria natureza, nos faz aceitar
permitindo-nos maior facilidade de agir. Pelo hábito, retomamos certa aptidão adquirida, quando, então, reproduzimos certos atos com maior facilidade. Muitos autores
dizem que hábito e costume são a mesma coisa. Outros
acham que há um grande equívoco em igualar os dois.
Para esses últimos o costume é uma adaptação às circunstâncias de convivência como o clima, a temperatura, a
alimentação ou modo de vestir. Essa adaptação dá-se de
forma passiva, enquanto o hábito envolve decisões do indivíduo, em que existe um ato de dominação e não ape-

• 66 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

nas circunstancial. O ato habitual vai além do costume
porque ele requer uma consciência individual.
A literatura da alta estima é pródiga em apresentar
inúmeros hábitos simples para alcançar uma vida melhor.
São hábitos que, seguidos, aumentam a felicidade e servem de exemplos para aqueles que não a tem possam alcançá-la. Com a mesma intensidade, autores selecionam
hábitos que podem atrapalhar a felicidade ou mesmo com
ela acabar.
O povo brasileiro tem seus hábitos e costumes,
muitos deles têm grande influência europeia, africana e
indígena. A nossa cultura desenvolveu-se e formou a identidade nacional multicultural com sua música, sua arquitetura, sua dança, tudo resultado da grande mistura de
etnias presentes no país. São hábitos culturais familiares
que são praticados em cada dia, permitindo às famílias
desfrutarem momentos agradáveis juntas. Hábitos muito
comuns como trocar carinho em público (beijos e abraços), natal, festa junina, carnaval, aniversários, missas ou
cultos dominicais, café da manhã juntas. Conhecemos
outros hábitos da família brasileira como preocupar-se
com a sustentabilidade da família, bem como a sua saúde
financeira. Outros hábitos surgiram da própria sociedade,
da convivência social.
Os hábitos influenciam em nossa vida. Eles são
traços do comportamento humano e podem representar
muito no nosso dia a dia. No decorrer da vida acumulamos hábitos bons e maus hábitos, esses últimos difíceis de
reverter. Os hábitos não só norteiam as nossas decisões,
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mas o nosso cotidiano. Os maus hábitos facilmente nos
levam a uma zona de conforto. Embora difícil o trabalho
de remoção dos maus hábitos, e o surgimento de novos
hábitos requer um esforço pessoal da pessoa, especialmente do estudante buscando estratégias e ferramentas
para organizar sua vida universitária e sua produtividade
na vida. É preciso lançar mão do planejamento do tempo,
quer dizer, buscar perseguir novos hábitos e destruir os
maus.
A leitura faz parte do processo educacional e foi
uma atividade muito importante para todas as civilizações. Em todos os idiomas e em todos os tempos a leitura
sempre foi um testemunho oral da palavra escrita. Como
quase tudo no mundo, a leitura tem a sua história e sua
evolução desde a arte rupestre, com o forma rudimentar
de comunicação. Depois vieram os escribas, na Antiguidade, com a Grécia Antiga e o Antigo Egito. Somente na
Alda Idade Média, com o aparecimento da educação formal clerical, em pleno séc. XV, com Johannes Gutenberg,
surgiu a imprensa e a leitura passou a ser uma ferramenta
vital do desenvolvimento.
Quando se ler, faz-se por prazer, ler para estudar
ou para se informar. Pela leitura descobrimos outras culturas, outras ideias, conhecemos outros sonhos e aprendemos outras histórias. A leitura é uma das tarefas mais
importantes de nossa vida e cabe à escola o papel de incentivar o hábito de leitura. Através da leitura se busca o
conhecimento e a sabedoria, pois ela é importante para o
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nosso desenvolvimento intelectual e desafia o nosso cérebro para apreciar coisas novas.
Quando se tem o hábito de leitura por um mero
prazer, usa-se muito a imaginação explorando a sua capacidade e o poder de argumentação aumenta. A leitura passa ser um prazer como qualquer outro, sobretudo
quando nos cabe escolher os temas, as horas de leitura
e os locais. É bem diferente de quando estudamos mediante uma cobrança, visando determinada matéria por
exigência de um currículo ou de um professor. Da mesma
forma é a leitura feita para nossa informação, pois buscamos a informação que queremos.
Temos o hábito de leitura quando lemos com frequência e regularidade livros, revistas ou jornais, motivados
por algo que nos impulsiona. A leitura passa a ser alguma
coisa importante em nossa vida, com são em regra geral
os hábitos por nós cultivados, satisfazendo nossa vontade
e nossas ambições. É hábito quando a leitura transforma-se para nós num grande auxiliar para buscar ou aumentar nossos conhecimentos, descobrir novas ideias ou
reformular conceitos que já possuíamos.
Você agora ingressou numa faculdade é, então, universitário.
Você, como acadêmico, tem que ter a consciência
da importância da leitura em sua vida aprendendo criar
e manter o hábito de leitura. Sabemos que você não adquiriu esse hábito na escola de onde você veio, por isso
vamos lhe ajudar a criá-lo e mantê-lo. Você precisa apenas
seguir algumas pequenas regras. Se você já tem o hábito
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de leitura, tudo bem, mas se você não é habituado a ler,
comece agora com o curso que está fazendo. Dedique-se
ao conteúdo de seu curso, seguindo as orientações de seu
professor. Ele dirá o que você deve ler. Tenha consciência
de que a leitura é importante para seu desenvolvimento
intelectual. Crie seu horário de leitura e defina um lugar
fixo para ler. Não esqueça de frequentar a biblioteca de
seu curso e conhecer melhor as livrarias. Procure conviver
com grupos interessados em leitura, no seu próprio curso
ou fora dele (busque as redes sociais).
O hábito de leitura deve ser necessário para toda a
nossa vida. A leitura, como tudo na vida, tem suas estratégias, sendo a primeira delas o pouco uso da Internet.
Depois vem o ritual da concentração (hora de leitura,
método, local etc.) enfim a prática da meditação. Essas
estratégias levam a uma concentração necessária para a
leitura. Quase sempre os estudantes cometem erros desde a maneira de assistir as aulas até a preparação para os
exames de avaliação de aprendizagem. Assistir às aulas
não basta estar presente é preciso ser ativo e participativo.
Ser estudante não é preciso ser apenas aluno do curso,
estar matriculado. O aluno assiste às aulas, o estudante é
aquele que estuda.
Muito se pergunta qual é a importância da leitura em nossa vida. Sabemos que ela é de grande relevância para o enriquecimento do nosso vocabulário, para o
aprendizado do ser humano, contribuindo para o seu desenvolvimento, além de aumentar o nosso conhecimento
do mundo e da própria vida. A leitura dinamiza o nosso
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raciocínio e enriquece a nossa interpretação. Ela auxilia
os jovens a procurar um mundo melhor e encontrar o
sucesso com mais facilidade. Traz grandes benefícios para
o ser humano, como o desenvolvimento do cérebro e o estímulo à criatividade. Os estudiosos costumam enumerar
quatro benefícios trazidos pela leitura: o melhor funcionamento do cérebro, o estímulo à criação, o surgimento
do senso crítico e a provocação à empatia.
A leitura também tem muita importância e beneficia o nosso processo de formação como profissional. É
através dela que descobrimos o nosso potencial, nossas
qualidades e habilidades profissionais. Muitas vezes é pela
leitura que percebemos os caminhos a seguir profissionalmente e até mesmo a profissão que pretendemos abraçar.
Sua íntima relação com o aprendizado e a formação profissional faz dela uma preciosa ferramenta para o nosso
desenvolvimento pessoal e profissional. Não é muito dizer
que o hábito da leitura é fundamental para o desenvolvimento do intelecto e o caminho mais curto para adquirir
o conhecimento e alcançar o sucesso.
Embora ler para muitos seja um hábito chato e monótono, o hábito de leitura melhora o aprendizado dos
estudantes, estimula o funcionamento da memória e aumenta a capacidade interpretativa. Se você, estudante,
não teve o hábito de ler desde a infância, procure criar
esse hábito agora, na universidade, aproveitando as tecnologias existentes. Faça do hábito de leitura um hábito
divertido e prazeroso. Para fazer bem o curso que você escolheu, você precisa estudar e armazenar uma quantidade
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enorme de conhecimentos, dando prioridade àqueles ligados ao seu processo de formação.
Como ferramenta importante para nossa vida, a
leitura é capaz de causar impacto na sua vida universitária, pois é fundamental para você que é acadêmico. No
decorrer o seu curso esse impacto virá com autores diversos e novas ideias. A leitura, cujo objetivo são os estudos
universitários, chamada leitura acadêmica, apresenta-lhe
uma nova literatura, o mesmo acontecendo com os cientistas quando constroem o conhecimento científico.Você
começa a se familiarizar com a linguagem das ciências.
A sua leitura acadêmica leva você a um diálogo com os
autores, criando impactos que tudo tem a ver com sua
vida e sua formação. Cria-se uma relação entre autor/texto/leitor, cada um com sua provocação específica. São os
impactos.
A leitura também tem sua magia, hoje muito reduzida pelos artefatos eletrônicos (tablets, celulares etc.).
Ler é algo mágico. Sabemos que o mundo da leitura é um
mundo mágico, pois é a forma mais agradável de criar o
hábito nas crianças. Facilmente esquecemos de quando
aprendemos a ler, mas ficou na nossa memória que passamos a ter consciência de que um novo poder estava em
nossas mãos. É o grande momento em que a leitura é uma
magia. Assim como as crianças fizeram para aprender a
ler, o mesmo que você, vivendo a magia da leitura, procure você também sua magia para cultivar a leitura.
Constata-se, hoje, o desenvolvimento de muitas
aspirações como o do conforto e da estabilidade econô• 72 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

mica, pois vivemos numa sociedade de abundância onde
se luta pelo patrimônio dos bens e serviços culturais. E
a educação acompanha esse fenômeno quando ela assume historicamente seu papel e sua responsabilidade. Predomina o princípio de que quanto mais uma pessoa é
instruída, mais tende a selecionar bens e serviços materiais ou culturais. Assim como o número de aspirações
aumenta, também aumenta o número de frustrações, de
vez que nem sempre o emprego e os níveis de vida correspondem às aspirações e vontades criadas pela própria
educação recebida.
A educação, como sabemos, ajuda a criar fundamentos que levam o indivíduo a querer uma melhor vida
pessoal e social. Vivendo em processo de mudanças como
o atual, a educação contribui para a adaptação dos indivíduos, inclusive a sua. Para isso o ensino superior tem
crescido sendo hoje um fenômeno de massa. Em nome
de sua dignidade humana, todos têm direito à educação.
O ensino passou a ser um motor do progresso social e
econômico. Ele tem sido um elemento de transformação
das sociedades. Por isso, o preparo profissional, direta ou
indiretamente, vem sendo uma das funções principais do
sistema educativo.
Como acompanhar tudo isso sem a leitura? Existem
os analfabetos que não sabem ler nem escrever, mas existem também os analfabetos que não sabem acompanhar
as mudanças no mundo e na vida deles próprios. Daí porque a leitura é importante na sua vida. Essa prosperidade
mundial foi impulsionada pela tecnologia. Apesar de todo

• 73 •

• COMO ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO •

esse progresso, o mundo continua com seus ganhadores e
perdedores, seja entre os continentes, entre os países e até
entre as pessoas, com a dicotomia de ricos e pobres, com
o foi nos séculos anteriores. Sua geração, agora quando
começa o terceiro milênio, assiste a histórica separação
entre Israel e Palestina, as Guerras do Iraque e do Afeganistão, a desunião da União Europeia, a queda da URSS
e do Muro de Berlim, a as ameaças da Coréia do Norte
e do Irã, o desenvolvimento do Japão mesmo com seus
tsunamis e Fukushima, o subida da China, as aberturas
dos Estados Unidos com Barack Obama, e tantos outros
fatos que a história tem contado. Agora vivemos o drama
de uma Pandemia - o drama do coronavírus.
Ninguém sabe o que acontecerá daqui a 30 anos.
Como será a sociedade? A política? A economia? Tudo
por certo mudará: o caminho dos mercados, a moeda estrangeira, as artes, os padrões morais. Você quer perder
as mudanças da história? Como disse Sócrates, filósofo
grego, só um idiota desejaria outra coisa. Você quer ser
um idiota como realçou Sócrates, vendo o tempo passar
e mudar sem saber o que está acontecendo? Hoje já sabemos e podemos prever os rumos que tomará o progresso
tecnológico, qual o papel dos computadores, a moral das
máquinas inteligentes e pensantes, o novo papel das ciências, o sistema solar, a engenharia genética, a velocidade
do tempo etc. Para saber sobre essas coisas é preciso lançar mão da leitura.
Um ato de ler é um ato de praticar a leitura. Independente do seu gênero. Ler abre a mente e nos leva a um
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contato com outras temáticas e influências. Como disse
o pedagogo Paulo Freire2 busca a percepção crítica e a
interpretação daquilo que é lido. A palavra leitura tem
origem no latim lectura e significa eleição ou escolha. A
prática da leitura aprimora o nosso vocabulário, dinamiza
o nosso raciocínio e enriquece a interpretação. A leitura
é um instrumento fundamental para a aprendizagem de
conteúdos especiais e aprimora a escrita. A leitura é um
hábito na vida de homens de sucesso, pois a falta de leitura pode levar ao fracasso. Através da leitura temos a
oportunidade de formular as ideias e organizar uma linha
de pensamento. Costuma-se dizer que quem sabe ler, sabe
escrever.

2
Paulo Freire (1921 - 1977) é considerado como um dos maiores
pedagogos do mundo. Ele é patrono da Educação Brasileira e possui cerca
de 40 títulos de Doutor Honoris Causa.
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BIBLIOTECA E BIBLIOGRAFIA
Toda instituição de ensino superior é obrigada a
colocar em seu Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) informações sobre sua Biblioteca como um dos
equipamentos principais de sua infraestrutura. Em nossa
sociedade contemporânea, o fluxo de informação assume
proporções inacreditáveis. A quantidade de informação
impressa duplica a cada ano. Cerca de mais de mil livros
são editados no mundo, por dia. Só nas últimas três décadas, produziu-se um volume de informações novas maior
do que nos cinco mil anos anteriores, dizem os autores.
Como decorrência, dentre os mais sérios problemas de
qualquer biblioteca universitária, nenhum tem maior impacto sobre os custos operacionais do que o processo de
aquisição desse acervo, uma vez que cada incremento nas
aquisições anuais provoca custos subjacentes de armazenagem, preservação e processamento, além da expansão
do espaço físico.
A palavra biblioteca vem do grego e significa lugar
onde se guardam os livros. Em grego, biblio quer dizer li-
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vro. Segundo à história, a primeira biblioteca foi a de Tebas, fundada por um dos reis do Egito, há precisamente
doze séculos atrás. Na fachada dessa biblioteca havia uma
frase que dizia: Tesouro dos Remédios da Alma.
Um fato curioso que a história narra é que a biblioteca nasceu antes do livro. Os acervos iniciais eram de
origem mineral (tabletes de argila) vindo depois o papiro
e os pergaminhos de origem vegetal. Só em 105 a.C. a
China inventou o papel.
Etimologicamente, biblioteca é um espaço físico em
que se guardam os livros. De forma mais abrangente, biblioteca é todo espaço destinado a guardar uma coleção
de informações escritas ou digitalizadas (livros, enciclopédias, dicionários, revistas, jornais, CD, fitas, VHS) e
mesmo banco de dados. Em regra geral, as bibliotecas
podem ser um espaço concreto ou virtual. Podemos dizer
que há vários tipos de bibliotecas, as nacionais, públicas,
escolares, universitárias e especializadas. Também podemos identificar as bibliotecas como aquelas que existem
para conservar documentos raros e que dão acesso apenas
aos especialistas e as bibliotecas chamadas de consumo,
quase sempre públicas ou universitárias disponíveis ao
leitor comum.
Embora esse trabalho não esteja dedicado aos estudos da história das bibliotecas antigas e medievais e mais
às bibliotecas universitárias, vale dizer que a biblioteca de
Alexandria com 500.000 volumes, no Egito, foi a biblioteca que mais reuniu coleção de manuscritos da antiguidade. Foi Aristóteles quem primeiro atribuiu à biblioteca
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o conceito de espaço intelectual e talvez tenha pensado na
primeira biblioteca escolar no mundo.
Vários nomes foram atribuídos á biblioteca através
dos tempos: gabinete da sabedoria, depósito da sabedoria,
edifício da sabedoria, edifício da ciência. Foi o Renascimento que marcou o declínio das bibliotecas monásticas
e trouxe o modelo moderno de bibliotecas, no entanto
só no século XVI com a imprensa de Gutenberg ela realmente surgiu, pois tornava possível a produção de livros
em maior escala e eles passaram a ter uso público. Começavam, então, a surgir as grandes bibliotecas universitárias como a de Oxford na Inglaterra, Sorbonne, na França e, mais tarde, a Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos.
As bibliotecas universitárias, como bibliotecas escolares, têm diversificadas funções na educação porque
elas promovem a integração de informações no currículo
universitário, facilitando a compreensão; e promovem aeducação científica. A biblioteca universitária é ainda um
espaço multimídia com seus meios audiovisuais e suportes informativos. É um local privilegiado para o desenvolvimento dos alunos que precisam manusear informações
e conhecimentos.
Neste sentido, cada IES elabora um plano com o
fim de amenizar sérios problemas identificados no que
se refere à seleção de material, sobretudo, em se tratando
de doação, e compra de publicações periódicas. Para uma
breve contextualização, ressalta-se que uma Biblioteca é
sempre nova e atualizada. Ela constitui o órgão central
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diretor e orientador das atividades de informação da instituição, com o objetivo principal de prestar serviços essenciais de apoio aos cursos que ministra e à demanda
informacional para o desenvolvimento de programas de
ensino, pesquisa e extensão. Com seus usuários inscritos, entre alunos, professores e funcionários, deve possuir
uma coleção estimada em exemplares de livros, que correspondem a cerca de inúmeros títulos, além de periódicos, entre correntes e não-correntes, e folhetos. Deve
contemplar várias áreas do conhecimento humano, com
predominância de publicações em Direito, Administração, Educação e Economia. Diante de seu crescimento
quase sempre acelerado, a Biblioteca deve estar preparada
e ter sua política de seleção, com os seguintes objetivos:
identificar os campos de interesse da Biblioteca; favorecer
o crescimento racional e equilibrado do acervo; determinar os itens de informação compatíveis com a formação
da coleção versus interesses da instituição; determinar
critérios mínimos para a duplicação de títulos; estimular programas cooperativos de aquisição; traçar diretrizes
para a avaliação da coleção; estabelecer parâmetros para o
descarte de material.
Todas as solicitações de compra de material informacional (bibliográfico e audiovisual) devem ser centralizadas na Biblioteca, única forma de controlar a formação
da coleção. Além do mais, é preciso considerar fatores intervenientes, tais como: seus programas de ensino e pesquisa, o que demanda acompanhamento sistemático das
reformulações de currículos dos cursos já implementados,
bem como, atenção especial às perspectivas de criação de
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novos cursos. As condições atuais da coleção da Biblioteca, o que pressupõe reconhecimento das áreas satisfatórias e/ou deficitárias devem ser previstas, o conhecimento
do acervo da biblioteca, as demandas e necessidades dos
usuários em potencial, incluindo discentes, docentes e
o corpo técnico-administrativo. Não deve ser esquecido
o acompanhamento da produção bibliográfica nas diversas áreas do conhecimento humano, através de contato
sistemático e permanente com os editores e distribuidores
brasileiros.
No que toca ao espaço físico e a reorganização dos
serviços da Biblioteca, deve ser facilitado o acesso às fontes informacionais e aos programas de ensino/pesquisa/
extensão. O espaço deve ampliar e melhorar a prestação
de serviços da área. A ocupação interna deve ser projetada
para atender aos vários tipos de ambientes para consulta individual e de grupo, e adequação de infraestrutura,
mobiliário e equipamentos ao porte da Instituição e ao
tipo de acervo. Assim a Biblioteca deve contar com uma
área de acervo (livros, periódicos, CD’S, fitas), área para
leitura individual, área para leitura em grupo, área para
Internet, recepção e atendimento, apoio administrativo,
área para amostras culturais, sala de vídeos e banheiros.
A Política da Instituição deve voltar-se para a manutenção do acervo bibliográfico e audiovisual atualizado e adequado ao currículo dos cursos de graduação e
pós-graduação, aos projetos de pesquisa, e as atividades
de extensão, em proporção equivalente ao que consta nos
seus indicadores para os cursos de graduação e pós-gra-
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duação. Basicamente, a proporção adotada na instituição,
quando não especificada nos indicadores de qualidade
dos cursos de graduação, é de um exemplar para cada
15 alunos, no caso de bibliografia básica, e de um a dois
exemplares para a bibliografia complementar. Da mesma
forma, buscar manter a qualidade e atualização dos periódicos e do acervo de audiovisual.
Estrategicamente a instituição deve apropriar sua
infra-estrutura aos impactos da tecnologia da informação
sobre a suas atividades acadêmicas, administrativas e didático-pedagógicas, a fim de satisfazer a produtividade e
o desempenho previstos em seus objetivos estratégicos e
sua missão.

BIBLIOGRAFIA
A bibliografia é a parte mais desprezada pela maioria
dos alunos que ingressam nos estudos superiores. Pouco
eles percebem que em cada programa de disciplina existe uma bibliografia indicada pelo professor, remarcando
as fontes dos novos conhecimentos a serem adquiridos e
fundamentais para a formação do aluno. Toda bibliografia exige do professor um criterioso trabalho de seleção,
muito pouco reconhecido pelo aluno, pois é sempre um
conjunto de obras utilizadas para o sucesso do trabalho
acadêmico.
Uma bibliografia é uma forma de documentar o
trabalho acadêmico, garantindo que foram considera• 81 •
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das fontes. Devem constar na bibliografia de um trabalho feito pelo aluno não apenas os livros, mas revistas,
jornais, vídeos, sites da Internet, enfim todos os recursos
usados para a produção das pesquisas feitas. No decorrer
do seu curso, você deve produzir vários trabalhos acadêmicos e para todos você deve apresentar uma bibliografia
consultada. Com fazer isso? Não se preocupe, o próprio
professor orientará você. A construção de um trabalho
acadêmico é mais difícil do que organizar uma bibliografia, mas você precisa ler e anotar. O resto será fruto da
orientação do seu professor.
A bibliografia é um referencial teórico de um trabalho escolar ou acadêmico. É constituída de um conjunto
de autores ou fontes diversas que garantem a sustentação
teórica confiável do tema estudado. A bibliografia é uma
forma de provar a pesquisa bibliográfica que a pessoa fez,
baseada nos autores e nas fontes consultadas. A bibliografia é importante para qualquer trabalho acadêmico
realizado pelo aluno durante o curso, no entanto passa
a ser essencial no trabalho de conclusão de curso (TCC)
exigido quase sempre pelos currículos.
As normas para organizar uma bibliografia são
emitidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) que regulamenta a indicação dos artigos de
periódicos, dos livros com um ou mais autores, de documentos oficiais como a Constituição Federal, dos sites
consultados e dos artigos de revistas. É importante que
seja informado na bibliografia, além do nome do autor e
título da obra, o local, a editora e a data.
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A ABNT é o órgão responsável pela normalização
técnica no Brasil. É um órgão ligado à Organização Internacional de Normalização e sua sede fica em São Paulo.
Rio de Janeiro e Brasília.
Uma biblioteca é um espaço importante e essencial
numa instituição de ensino superior. A biblioteca de uma
IES deve ser um lugar de destaque na instituição e precisa
ser levado em consideração pelo aluno quando for escolhê-la. Até hoje prevalece o que diziam os antigos sobre
biblioteca: Tesouro dos Remédios da Alma.
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COLAÇÃO DE GRAU

A psique humana retém os nossos sofrimentos e angustias, mas não destroe as nossas esperanças, não nos
tira a oportunidade de buscar e exercitar a sabedoria nem
nos priva de sonhar, mesmo que aumentam cada vez mais
as dificuldades da vida e suas dores emocionais, essas tidas como fenômenos mais democráticos da existência humana.
Sonhar é um atributo do ser humano, do jovem,
sobretudo, é saber tirar da raiva mais capacidade parar
lutar, tirar das indignações novas ideias, é gerenciar seus
próprios pensamentos, é libertar a criatividade.
Ninguém entra numa faculdade e dela sai sem sonhos. É no nosso tempo de vida, inclusive nos anos que
passamos na universidade, que aprendemos a controlar
nossos atos, não deixando que eles nos controlem. Na
universidade também aprendemos ter mais responsabilidade. Diz ainda a psicologia que ser feliz não é ter uma
vida perfeita (isso não existe). Procurar ser feliz é saber
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extrair a sabedoria dos erros. É tirar alegria das dores. É
buscar força nas decepções. Os seres humanos são os sábios da vida porque têm coragem de identificar suas loucuras e procuram superá-las, assim dizem os psicólogos.
Entrar e sair de uma faculdade é, sobretudo, alcançar o sucesso, repito, pelo esforço, pela competência e pela
ousadia. Quando deixamos a faculdade, para comemorar a colação do grau superior, já sabemos perfeitamente
que nossa individualidade muito se diferencia de nosso
individualismo. Nossa individualidade está sustentada na
segurança, na nossa competência e na nossa capacidade
de escolha profissional. Não podemos ser individualistas,
porquanto este é uma característica doentia da personalidade.
A colação de grau é a oportunidade de celebrar a
vitória de uma conquista na vida. É a celebração da vitória de ter alcançado uma profissão. Este momento não
representa a saída da universidade, mas um compromisso
maior com a prática do conhecimento, o exercício profissional junto à sociedade. Não se pode compreender a
universidade como alguma coisa passageira. A faculdade
é a realização da forma comunitária do saber, com a universalidade, com a liberdade acadêmica e, sobretudo, com
a disciplina do desacordo. A universidade é uma obra inconclusa. Cada geração que por aqui passa deixa a sua
colaboração na sua construção.
Costuma-se dizer que o homem tem sua essência na
existência de si mesmo. Para os pedagogos, cada homem
tem a sua opção pedagógica, tem sua escolha diante das
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inúmeras oportunidades e chances que a vida lhe oferece,
inclusive a de ter uma profissão e exercê-la com dignidade
e competência.
Este é o tempo que acolhe você. A sua responsabilidade é assinalada pela competência e pelo compromisso
com um Estado que hoje está dentre aqueles que acumulam os piores índices em educação. Não basta ter boa
vontade, nem tão pouco prestígio. É necessário competência para buscar soluções para os problemas de sua era;
disposição para conviver bem com a sociedade, saber ouvir e seguir os caminhos que levem à honra profissional,
à dignidade humana, à ética e ao respeito da convivência
saudável.
Os jovens de hoje são eles, não importa o que pensam deles. Eles são personagens de sua própria vida e gostam de empunhar bandeiras universais, ser de esquerda
e apreciam as redes sociais. A geração do ano 2000 é a
geração do celular pra tudo, são nativos digitais, mas estão aptos a refletir sobre as mudanças do mundo mais do
que os mais velhos. Eles estão conectados o tempo todo.
Têm fixação por smartphones e Internet. Estão engajados
entre a vida real e as plataformas digitais e é através desses
artefatos que eles conduzem suas emoções e optam pelos
seus comportamentos.
A adolescência tem a sua rebeldia, incita à indisciplina e age contra o status quo. A rebeldia leva à indisciplina e requer astúcia para ser exclusividade e sofisticação
As pessoas indisciplinadas rejeitam os princípios organi-
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zadores de tudo que aparece. São os desertores da vida e
têm dificuldades para compreender a velhice.
Um dos sinais da pós-modernidade, especialmente
na era da globalização, é a falta de encontro das pessoas.
Hoje os encontros se dão com maior frequência, nas redes
sociais, onde até casamentos têm acontecido. Elas concentram seus interesses nas pessoas que buscam alguém
para conversar, trocar ideias ou mesmo para iniciar um
relacionamento. Encontro é um exercício de convivência entre duas ou mais pessoas, quase sempre para discutir coisas que já fizeram ou deixaram de fazer. A história
divulgou encontros de homens que marcaram a humanidade.
A espécie humana é o resultado de um processo
evolutivo, que se prolonga por milhões de anos e diferentes gerações. Na Antiguidade, forças da natureza eram
divinizadas e acreditava-se na vida após a morte. O homem antigo tinha mais interesse em descobrir o mundo
natural das coisas que a liberdade. O homem medieval
desejava o poder, a ciência, a arte, a filosofia, era obcecado
por Deus e dominado pela Teologia. O homem moderno,
por sua vez, mudou sua relação com a natureza, através
das ciências e da racionalização dos meios produtivos. No
século XXI, o homem passou a viver outros grandes desafios, como a produção de alimentos e a evolução das
ciências.
Para muitos, o Leviatã de Hobes, no século XVII,
não foi o Estado, foram as pessoas, por não terem respeitado as leis e as regras de convivência do seu próprio
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tempo. As épocas de violência e brutal tratamento que
alguns dentre os grandes homens praticaram nunca podem justificar um comportamento humano natural, sem
a influência da cobiça, do poder ou da fama. Embora o
mundo do passado tenha sido mais pungente e atroz que
o mundo atual, pelos seus atos de violência e insanidade
contra os direitos humanos e o estado de direito, ainda
perduram na pós-modernidade atos de violência que têm
impedido que cada um exerça sua cidadania.
A história nos tem mostrado encontros entre seres
que agiram com sabedoria e inteligência. São políticos,
cientistas, pensadores, filósofos, religiosos, governantes,
enfim, homens que ajudam a fazer a história, deixando
as suas contribuições para o desenvolvimento do mundo.
Muito deles marcaram encontros com seu próprio fracasso.
O escritor mineiro Fernando Sabino, em seu livro
O Encontro Marcado retrata a história de um jovem talentoso que queria ser escritor. Sua vida foi sempre cheia de
dificuldades e, num encontro marcado com seus amigos,
depois de algum tempo, não fora bem sucedido. Foi a
partir desse encontro que o jovem compreendeu o vazio
de sua vida, conhecendo a angústia e a inquietação do ser
humano. Faça também seu encontro
Os encontros sempre trazem resultados - de sucesso ou de fracasso. Os homens de negócio se encontram
para discutir os lucros, os cientistas para rever os avanços
da ciência, os guerreiros para examinar suas estratégias,
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também os políticos têm o hábito de se encontrar para
dividir o poder.
Nem sempre um encontro marcado é sinal de
união, compromisso e entendimento. Às vezes ele existe para frear colisões e embates, reduzir brigas e duelos,
mostrando caminhos de convergência e boa confluência
dos encontrados.
O encontro marcado, não obstante ser preliminarmente considerado como de concordância, pode descarrilar para o desentendimento e até chegar ao desencontro.
Assim, entendemos por que disse o poeta um dia que a
vida é arte de encontros, embora haja tanto desencontros
pela vida.
A colação de grau é uma festa e não deixa de ser um
rito social, quando um grupo de pessoas comemora. Há
entre as pessoas um sentimento de regozijo, de alegria e
vitória. Este é o momento de celebrar a vitória. A vitória
do êxito, a vitória do sucesso, a vitória do esforço, a vitória
do sonho realizado, a vitória do ideal alcançado. A sua
vitória é também a nossa vitória. Vitória de seus familiares, de seus professores, dos dirigentes e funcionários da
faculdade. Todos nós queremos celebrar este momento.
Todos nós queremos partilhar da alegria e da felicidade
de cada um de vocês. A festa de colação de grau é uma
demonstração pública de alegria, fundada num acontecimento já existente na história e celebrada por uma comunidade ou grupo que tem os mesmos propósitos. Cada
festa tem o seu cerimonial e sua forma de celebração. A
festa rompe a rotina do dia corrente, tornando-se um es• 89 •
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petáculo para ser apreciado e aplaudido. A final de contas
é a hora do encanto.
Todo curso superior tem início e fim. A vida acadêmica vai do ingresso à faculdade ou à universidade ao
término do curso. Embora não pare aqui, porque com o
grau obtido alcança-se uma profissão. Pode ser o fim da
vida universitária mas não é o fim dos estudos, da leitura,
da educação. Tudo continua no ritmo que cada um dá a
sua vida.
Sabe-se que a colação de grau é uma tradicional
cerimônia acadêmica a acontecer no final do curso superior. É também chamada de formatura. A colação de
grau é um momento solene em que ao aluno é outorgado
o grau de bacharel, licenciado ou tecnólogo pelos estudos
universitários concluídos, isso é o grande significado da
colação de grau.
A colação de grau tem um caráter obrigatório e exige uma vestimenta própria que se chama veste talar. No
entanto o principal requisito exigido para uma colação
de grau é ter o aluno completado todas as etapas do seu
curso, cumprindo todas as regras da instituição de ensino, seus regulamentos e as leis oficiais do país. A partir da
colação de grau, o aluno está apto a fazer o exame profissional do seu conselho e exercer a profissão que escolhera.
Na solenidade de colação de grau o aluno recebe
o grau e o diploma em que são certificadas as suas competências na área de conhecimento por ele escolhida. A
colação de grau confere ao aluno o título de graduado.
É um ato acadêmico solene, presidido pelo reitor da uni• 90 •
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versidade ou centro universitário ou pelo diretor da faculdade ou instituto superior. Como ato acadêmico solene
conta com a presença do corpo docente, dos membros
das congregações da instituição, de um patrono e de um
paraninfo, esses dois escolhidos pelos formandos.
Mesmo sabendo que o grau recebido nesta hora de
festa representa para cada um ou cada uma a propriedade do saber, é bom que se diga que a Colação de Grau
não é apenas mais uma festa comemorativa ou uma festa
de bons resultados. Ela é um momento para pensar se o
tempo passado aqui contribuiu para o seu crescimento. O
que você aprendeu mais do que já sabia? Qual a diferença entre sua entrada e sua saída? Aqui chegamos e daqui
saímos não apenas para buscar o sucesso pelo sucesso. Sucesso foi entrar e sucesso também é sair com competência
e segurança para exercer uma profissão de nível superior.
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PROFISSÃO E MERCADO DE
TRABALHO
O termo profissão significa o mesmo que ocupação.
Foi a partir do surgimento da universidade que se passou
a diferenciar entre profissões liberais, aquelas que exigem
certa formação e profissões mecânicas, aquelas que são
também chamadas de ofícios. Os profissionais liberais
passam a ser aqueles que apresentam o diploma na área,
o que representa um poder concedido para o exercício da
profissão, poder esse outorgado pela sociedade e portador
de um mandato que é uma autorização legal. Essa diferença evoluiu com o avanço da sociologia e da própria
educação.
As profissões existentes no Brasil são inúmeras e
são bastante divulgadas pelas IES. As profissões mais
comuns na área da saúde são: Medicina, Odontologia,
Farmácia, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição. Na
área de humanas Direito, Engenharia Civil, Economia,
Contabilidade, Turismo e Administração. Atualmente se
propagam novas profissões com o avanço da tecnologia,
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são as chamadas profissões do futuro ligadas ao uso de
aplicativos, coleta de dados, gerente de marketing todas
da área de informática, profissões que se tornam comuns
em todo o mundo.
As pessoas quando entram na universidade buscam
uma profissão ou pretendem mudar de carreira. Qualquer que seja o interesse, procuram sempre uma profissão
que seja valorizada no mercado de trabalho e na sociedade. Uma profissão é sempre exercida por um profissional,
e requer estudos numa determinada área de conhecimentos. Diante o dilema de fazer sua escolha o jovem encontra diante de si algumas dimensões: a primeira diz respeito as suas habilidades e tendências; a segunda se referem
às referências financeiras da profissão, e a terceira aqui
indicada refere-se ao status da profissão na sociedade.
Geralmente as faculdades ou universidades publicam um guia de carreiras também chamado de guia do
estudante, onde relacionam os cursos oferecidos e orientam os candidatos quanto à profissão a escolher. Os guias
sempre colocam ao candidato questões relativas ao conhecimento deles próprios, habilidades e gostos, lembrando
que escolherão uma profissão para toda vida, sendo importante o ambiente e as pessoas com quem conviverá no
seu cotidiano. O candidato deve pensar também em suas
prioridades de vida, e orienta ainda o mesmo a conhecer
bem a instituição de ensino superior onde pretende estudar. O seu sucesso depende do seu autoconhecimento.
Os testes vocacionais poderão ajudar, mas não devem ser
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decisivos na escolha do candidato. Prefira suas habilidades e gostos.
Muitos autores dedicam-se a diferenciar profissão
e carreira profissional. Profissão é a trajetória que a pessoa percorre no exercício profissional. É aquela que você
vai escolher como trabalho durante toda a sua vida. É
sua área de formação. A carreira profissional engloba as
atividades que você exerce como profissional, os cargos
que você ocupou, seu crescimento profissional e reconhecimento em suas competências e habilidades no exercício
profissional. A profissão sempre foi uma escolha difícil
para os jovens de 17 ou 18 anos, pois ela implica em decidir o que vai fazer pelo resto da vida. A escolha da profissão nem sempre é acertada, mas o aluno pode mudar de
profissão durante o curso ou mesmo após o seu término e
fazer uma nova escolha.
Nem sempre os jovens fazem previsões certeiras
para o futuro. Eles são influenciados pelos valores da sociedade midiática, e dos próprios pais que empurram os
filhos para profissões que eles (os pais) mais acreditam,
quando não é a sua, sobretudo se foi exitosa.
Toda a nossa vida é feita de escolhas. Somos nós
mesmos que fazemos nossas escolhas e elas nos fazem ser
conforme escolhemos, desejamos ser.
A felicidade depende da escolha bem feita e da sorte. Ser feliz ou não representa dizer ao mundo que nós somos a soma de nossas decisões, baseada nas escolhas que
fizemos. Escolher é tomar uma decisão entre o que já é
conhecido e o ignorado; o que é certo e o duvidoso; o que
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é risco e a oportunidade certa. As escolhas ocorrem em
vários momentos de nossa vida. Elas não devem ser feitas simplesmente por conveniências ou comodidade, pois
devem expressar atitudes psíquicas, sociopolíticas e culturais e antes de tudo discernimento e equilíbrio. A escolha
requer lucidez e liberdade por parte de quem escolhe.
As grandes vitórias da vida exigem de nossa parte
estratégia e tempo. É preciso que as nossas escolhas tenham sido criteriosas. A vida são as escolhas que fazemos
ao longo dela e os caminhos que seguimos com nossas
decisões. Temos o direito de escolher o melhor, para isso
nos é dado poder e a liberdade de escolher diferentes caminhos. Poder e liberdade são direitos que nos foram dados na vida, permitindo-nos seguir em frente, desistir ou
recuar, pois está em nós mesmos o poder de querer, de
fazer e de mudar.
Para escolher, precisamos tomar decisão, porque
somos nós os mais beneficiados. Muitas das nossas escolhas não são precisamente nossas nem são objeto de nossa
reflexão porque recebem influências às vezes da própria
família. As escolhas que faremos nem sempre são definitivas porque podem ser mudadas, o que é muito comum
na carreira que escolhemos ou no casamento. A prática
de escolher nem sempre segue a mesma atenção de nossa
parte, pois as circunstâncias variam no tempo e no espaço. Às vezes escolhemos influenciados ou mesmo por
modismo. Há pessoas que acreditam piamente no destino
que é feito de sorte ou azar. Mas as nossas escolhas nada
têm a ver com isso. Elas atendem nossos planos, sonhos
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e projetos futuros. O destino é nosso. Se dele não gostamos, cabe-nos mudá-lo.
As escolhas geram consequências, fazendo com que
nossa vida seja resultado de nossas escolhas e decisões.
Precisamos evitar fazer escolhas precipitadas ou incorretas. Elas devem sempre nos trazer satisfação. As escolhas
podem ser difíceis e fáceis, seguras e confortáveis, desafiadoras e certas. Não importando o que elas sejam, temos a
oportunidade de revê-las.
Mercado é um lugar onde se vende coisas como
alimentos, material de construção, frutas, verduras etc.
Mercado do trabalho é, assim, o lugar onde se vende
a força do trabalho mediante uma remuneração. Todo
mercado de trabalho considera a oferta e a demanda, isto
significa a oferta de trabalho disponível e a quantidade
de profissionais dispostos a oferecer seus serviços profissionais. Para que possa o mercado de trabalho absorver a
oferta dos serviços disponíveis, os estudiosos o dividem
em setor primário, secundário e terciário. A força de trabalho do setor primário é na agricultura, pecuária e agronegócio já no setor secundário está o trabalho que trata
das relações entre matéria prima e modificações como é
o caso de prestação de serviços e ofícios. Nesse segmento
destacam-se as indústrias de modo geral e a construção
civil. Na terceira divisão do mercado de trabalho estão as
profissões de serviços qualificados como os das escolas,
hospitais, bancos etc. É nesse segmento que se enquadra a
maioria da força de trabalho intelectual.
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Há uma relação muito próxima entre mercado de
trabalho e profissões universitárias, aquelas que exigem
o grau acadêmico concedido por uma IES. Através dos
tempos, o mercado de trabalho valorizava muito as profissões tradicionais como Medicina, Direito, Odontologia, Engenharia Civil e outras. A maioria dos estudantes
escolhe uma profissão tradicional tanto pela segurança
que elas demonstram como pela valorização da sociedade. Em geral são as áreas da saúde e de humanas, onde
estão as profissões preferidas pelos candidatos.
Mas o mercado de trabalho já algum tempo vem
dando sinais de que as exigências para a força do trabalho
mudaram. Deixaram de ser importantes algumas profissões tradicionais e surgiram novas ou profissões do futuro
impulsionadas pela tecnologia. O mercado de trabalho
nunca foi tão competitivo como atualmente e será muito mais nos dias futuros. Algumas habilidades passaram
a ser exigidas nos empregos como capacidade de negociação, conhecimento sobre planejamento estratégico e
projetos, domínio da língua inglesa. Independente das
profissões tradicionais como Medicina, Direito e Economia, outras profissões surgiram e são adaptadas aos novos
tempos da força do trabalho podendo-se citar Marketing
Digital, Estatística, Biotecnologia, Engenharia de Produção. Hoje o mercado de trabalho dá maior ênfase à capacidade produtiva e intelectual das pessoas. As profissões
do futuro estão ligadas ao meio-ambiente, à genética e à
alta tecnologia porque o mercado de trabalho tem compromisso com essas tendências
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O mercado de trabalho se transforma cada vez mais.
Os homens em cada etapa de suas vidas e nas diversas civilizações do planeta tiveram participação no progresso
econômico, político e social do mundo. O crescimento da
riqueza global da humanidade contou com a presença do
ser humano a quem coube fazer o progresso do conhecimento, através de sua expansão e acúmulo.
A história do conhecimento acompanha a história
da raça humana, com registro dos homens que se notabilizaram com seus feitos a serviço da humanidade. A
história passou por momentos cruciais, mas, também,
deixou marcas históricas em que o homem foi o principal suporte e o conhecimento seu maior instrumento. Os
homens foram sábios em mudar sua maneira de pensar e
viver seu tempo, adaptando-se às mudanças e aos rumos
que seguiam os seres humanos.
Os acontecimentos tiveram um ritmo acelerado, o
que levou o homem a acompanhar tamanha corrida, crescendo cada vez a sua curiosidade e sua busca pelos conhecimentos novos. Embora tudo começasse pelas ações individualizadas dos países, dos povos ou dos continentes,
cada vez diminuía o isolacionismo dos países e surgiam
respostas que passavam a interessar todo o universo. Do
passado distante, sabemos o que nos ensinou a História e
a Arqueologia sobre a Europa, a Ásia, a África, a Oceania
e as Américas.
O século XXI é a era da inteligência social porque
mudaram os métodos de relacionamento e a capacidade
para entender melhor as pessoas e seus sentimentos, se• 98 •
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gundo afirmativa dos cientistas. Ainda no século XX o
mundo inteiro presenciava o início da era da informática
ou o mundo da computação com a revolução da microinformática, atingindo um número maior de pessoas e os
mais longínquos recantos.
O conhecimento tecnológico foi a peça propulsora
do progresso humano. Entre fracassos e conquistas a raça
humana descobriu novos caminhos e rumos. A estrada da
informática ou a rede conduz o homem a tão diversificados caminhos com suas poderosas máquinas inteligentes.
O século XXI prossegue com seus vários desafios.
Para isso lançará mão dos transgênicos e dos alimentos
produzidos nos laboratórios entre os continentes, entre os
países. Trouxe também a revolução da ciência e muitos
temas deixaram de ser mistério para os cientistas. Bill Gates diz a verdade: quem tem tecnologia domina o mundo.
O mercado de trabalho é contemporâneo.
Historicamente, estamos na pós-modernidade onde
tudo é efêmero e somos dominados pela cultura do vazio,
o que nos leva a buscar as coisas do poder e do prazer.
Estamos sob a influência dos mercados que nos trazem
profundas mudanças estruturais em que se busca eficiência e lucro.
Novos valores e estilos de vida nos são impostos. A
pós-modernidade se caracteriza pela derrubada de convenções, pela queda de costumes ditos arcaicos e também
pelas crenças antigas quando se confronta o moderno
com o tradicional.
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A sociedade deverá responder às exigências de uma
nova era, a do saber mundial, onde cada vez mais se constata o avanço maior do conhecimento. As últimas civilizações foram marcadas por importantes mudanças na
trajetória dessa sociedade, quando fatores contribuíram
muito, como a expansão do conhecimento, as ousadas
decisões tomadas pelos inventores e a acentuada carência
de instrumentos capazes de oferecer uma vida humana
de qualidade.
Para que a sociedade continue perseguindo seus horizontes é preciso que as mudanças continuem a ser feitas,
cunhadas em hábitos saudáveis, comportamentos menos
difusos, atitudes mais claras e ideias compartilhadas. Precisamos inovar mais, renovar a sociedade, fazer nascer e
florescer ambientes propícios à mudança. Cada instituição deverá dispor de um sistema bastante desenvolvido,
capaz de fomentar a inovação, mesmo em meio à profusão de planos e programas.
Tal atitude pode conduzir à inovação da própria
sociedade e fazer surgir novas vontades. As instituições
devem ser mais comprometidas com a ciência, os postulados filosóficos e a ética. Elas precisam centralizar-se na
atual civilização, buscando soluções para os problemas do
Estado.
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CONCLUSÕES
Estando no topo do ensino superior brasileiro, na
condição de reitor e de pró-reitor, tive a oportunidade de
conhecer o que foi o passado e como acompanhar o tempo presente. Tanto um como o outro teve e tem como
eixos essenciais o homem e o conhecimento. O homem é
o sujeito da história e seu crescimento dá-se pelos conhecimentos adquiridos, dos saberes comuns ao conhecimento científico, o conhecimento da razão que faz evoluir às
ciências. Sem o papel das ciências não haverá desenvolvimento, motor dos desafios do mundo. O ensino universitário tem sentido na nossa vida porque só ele é capaz de
nos levar a sentir e ver tudo isso.
A faculdade, em nossa vida, não é apenas uma passagem, ela é para toda a vida, por isso é sempre um desafio nela ingressar. Lá nos conhecemos a nós mesmos, lá
conhecemos os outros e descobrimos os verdadeiros caminhos a seguir. Se buscarmos o sucesso, a universidade
nos ensina a obtê-lo. Se buscarmos realizar nossos sonhos,
caminhos se colocarão a nossa frente e saberemos, sem dúvidas, encontrar formas de realizá-los. É nela que encontramos a competência e as habilidades para servir à nação,
às pessoas que nos buscam como profissionais competentes. Quando ingressamos no ensino superior, celebramos
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com festa, da mesma forma como dele saímos. Entrei na
faculdade buscando me formar e saí formado. A escolha
de uma profissão foi minha como também foi a decisão
de seguir uma carreira.

Minha graduação universitária preparou-me
para uma profissão de nível superior. Meu diploma
de graduação deve ser sempre honrado, como instrumento legal que me habilita ao exercício da profissão
que escolhi seguir. Como graduado tenho a propriedade do saber, conferido pela colação de grau. Agora tenho uma profissão universitária, a trajetória que
permanecerá no exercício de minhas funções sociais,
no tão exigente mercado de trabalho contemporâneo.
No programa de um curso superior que concluí
encontrei projetos, matérias e disciplinas, enfim, um
sistema operacional de tarefas que cumpri. O ensino universitário deu-me a oportunidade de conhecer e frequentar uma biblioteca, ser habituado leitor,
pesquisador ou um simples caçador de curiosidades,
através da leitura, de viver com livros, autores, críticos
e novas ideias. Meu trabalho acadêmico durou vários
anos que foram importantes na minha vida. Se não
tivesse um mínimo de organização não teria conseguido tanto sucesso.
Hoje, vivemos a pós-modernidade que usamos
para caracterizar a contemporaneidade e os tempos
atuais. Podemos chamar de contemporaneidade e
pelo menos dois fatores têm sido importantes: o avanço da tecnologia e a globalização. Os seres humanos
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que assim procedem, como eu, são os sábios da vida,
porque têm coragem de identificar suas loucuras e
procuram superá-las, assim também dizem os psicólogos.
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Ninguém caminha sem aprender a
caminhar,
Sem aprender a fazer o caminho,
Caminhando, refazendo e
retocando o sentido
Pelo qual se pôs a caminhar.
(Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira)
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