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O universitário brasileiro em geral espera que os aspectos de qualidade dos cursos que fazem 
dependam dos seus professores.  
 
Proveniente de cursos nos quais as aulas preparativas para o vestibular são autênticos 
espetáculos de comunicação, nosso universitário entra nas aulas de sua faculdade esperando 
professores que lhe apresentem um falso mundo resolvido por um suposto ''poder docente''.  
 
Não é outra a razão por que os universitários brasileiros, em sua maioria, impressionam - no 
primeiro semestre de seu primeiro ano de curso - pela imaturidade, pela ingenuidade de seus 
questionamentos.  
 
Provocar situações de decisão, estimular a pesquisa pessoal em bibliotecas, pedir exposições em 
seminários, solicitar opiniões fundamentadas são alguns modos de chamar o estudante a práticas 
de independência.  
 
''Bom mestre tem essa preocupação constante: ensinar a dispensá-lo'', já advertia André Gide.  
 
O professor que estima seu aluno deve desejar vê-lo cada vez mais capaz de caminhar com suas 
próprias pernas; o mestre amigo do seu aluno não se antecipa, substituindo o estudante em suas 
tarefas, condenando-o à condição de espectador.  
 
É vital que o estudante vá aprendendo a identificar a falta que lhe poderá fazer certo conteúdo, 
para que, livremente, se comprometa a aprender algo; só assim se preparará para a realidade do 
jogo social.  
 
Após os sucessivos aperfeiçoamentos tecnológicos dos meios de comunicação de massa, sabemos 
que o termo realidade não se refere ao mundo que nos cerca com sua simplicidade, mas a uma 
hiper-realidade que imagens elaboradas e transmissões televisivas nos apresentam.  
 
Os professores não devem entrar nesse jogo, admitindo que seus alunos devam continuar 
envoltos nesse delírio de um mundo resolvido tecnologicamente pelo domínio de imagens. 
Cumpre ao professor pedir que seus alunos critiquem sua realidade e tomem posição, a menos 
ingênua possível, perante ela.  
 
A vida universitária é uma corrida de obstáculos, na qual os distraídos perdem tempo competindo 
com os outros e os mais atentos ganham terreno competindo consigo mesmos, testando as 
próprias limitações.  
 
Entre a tentação de certo distanciamento esnobe e de um democratismo banalizante, devem os 
professores encontrar um ponto de equilíbrio - longe tanto do frio autoritarismo quanto do 
espetáculo circense -, de modo que o ensino superior mantenha-se sério e de bom nível.  
 
O ideal é que a relação educativa permita discernir com segurança os momentos diferenciados em 
que o estudante deve crescer sozinho, para que acredite sempre em suas próprias possibilidades.  
 
Hoje, o desafio do ensino superior é formar homens e mulheres conscientes de si mesmos e do 
seu tempo.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 mar. 2006, Outras Opiniões, p. A11. 
 
 
 


