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P r E F Á c i o

Poucas palavras às 
palavras de um Mestre.

Sempre que, em uma conversa fortuita, identifico algum ex-aluno do Prof. 
Hélio Rocha -  assim como eu - faço um rápido teste que equivale a um rito de 
reconhecimento: começo uma das célebres frases que o mestre sempre dizia em 
sala de aula, e deixo que o interlocutor a complete. Não dá outra! Dificilmente 

ocorre de algum ex-aluno, sobretudo aquele na condição de “discípulo”, não passar no 
teste. Aí então nos identificamos melhor e até chegamos a recordar trechos inteiros e aulas 
inesquecíveis.

Tenho certeza de que isso é que define um grande mestre. As sementes plantadas por 
várias gerações multiplicando-se em frutos, árvores frondosas, deitando raízes profundas, 
e proporcionando colheita de valores nessa grande missão da construção humana. O ex-
aluno que muitos anos depois lembra a frase ou o aforisma, é porque guardou com carinho 
e zelo; e se assim o fez, naturalmente que transformou o que ouviu em prática de vida, em 
atitude e gesto. E, lá na origem de tudo, o Professor!

Hélio Rocha, ao tempo do seu exercício docente, foi o nosso “Sócrates contemporâneo”. 
As suas aulas não se limitavam à esfera da mera informação do conteúdo, à simples 
transmissão de conhecimentos. Hélio informava e formava. Fosse nas salas da UFBa e 
UnB, fosse numa sala de cursinho pré-vestibular. Falava das Guerras Púnicas, mas falava 
de Jazz; falava da Revolução Francesa, mas falava de cinema, de música clássica, de filosofia.

A ideia de reunir esses escritos de Hélio Rocha frases, reflexões, pensamentos  não é 
apenas uma homenagem ao grande e querido mestre; é um belo presente a todos nós, seus 
ex-alunos, que guardamos na memória afetiva e nos escaninhos da saudade tudo aquilo 
que ele disse e nos encantou. É a possibilidade de voltarmos a nós mesmos, com17, 20 anos, 
“olhos emprestados” à explicação do professor, no sublime momento em que suas palavras 
criavam um mundo novo dentro de nós. Agora elas, as palavras, estão aqui neste livro. E 
como fonte de limpíssima água, a esse manancial podemos voltar sempre que precisarmos 
de Hélio para que ele nos sacie de sonhos, de beleza e de vida.

JorgE PortUgal
EtErno alUno dE hélio rocha
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P E r F i l  B i o g r Á F i c o 

nasceu em 1923 em Salvador.
Fez o curso primário em 
escolas  part iculares  de 
Salvador.

Em 1936, fez o Exame de Admissão para 
o Ginásio da Bahia onde realizou o curso 
ginasial de cinco anos conforme a lei de 
então. Enquanto cursava o Ginásio da 
Bahia, dedicou-se, também, ao ensino 
particular de alunos que se preparavam 
para fazer o rigorosíssimo Exame de 
Admissão.

Em 1941, foi residir no Rio de Janeiro. 
Fez o curso clássico no conceituado 
Colégio D. Pedro II, onde foi aluno do 
notável poeta Manuel Bandeira e de José 
de Oiticica “magister dixit” da língua 
portuguesa, famosíssimo na época devido 
à publicação da “Teoria do Complemento” 
na Sintaxe Portuguesa. Este período propicia sua ida frequente às conferências da 
Academia Brasileira de Letras, permitindo o forte convívio com as celebridades 
literárias da época.

Em 1943, fez o vestibular na Faculdade Nacional de Filosofia (Curso de Ciências 
Sociais) que aprovou apenas oito candidatos, dos quais o próprio Hélio Rocha. Foi aluno 
de professores célebres como Djacir Menezes, verdadeira enciclopédia em Sociologia, 
de Jacques Lambert, professor parisiense, que lecionava em francês e de Luís Aguiar 
Costa Pinto, baiano, radicado no Rio e já celebridade em Sociologia.

Nesta oportunidade, surgiu a sua determinação de lecionar Sociologia.
Em 1947, ainda no Rio de Janeiro, Hélio Rocha faz uma palestra representando 
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os jornalistas do Brasil para o casal Juan e Eva Peron, que voltava da Europa de navio.
De 1948 a 1950, ligado aos Centros Culturais da Juventude, passou três anos fazendo 

palestras desde Manaus até Porto Alegre, na época dos extremismos ideológicos que 
combatia intensamente, estimulando as referências culturais brasileiras. Escreveu vários 
opúsculos contra o totalitarismo. Sempre católico e defensor de um nacionalismo cristão.

Hélio Rocha retornou à Bahia em 1956, convivendo ao lado do Professor Milton Santos 
durante dois anos. Foi uma fabulosa influência e renovação intelectual.

Em 1960 casou-se com D. Antônia Lúcia Souza Rocha, com a qual teve 3 filhos naturais 
e 2 filhos adotivos, e que completariam 50 anos de casados, não fosse o recente falecimento 
da mesma. Nesta ocasião, Hélio Rocha dirigiu a Revista Afirmação na qual escreveram 
nomes, hoje, de destaque nacional e intelectual, como Caetano Veloso, Capinam, Haroldo 
Lima, Cyro de Matos, entre outros.

Em 1968, foi convidado para lecionar na UnB, juntamente com Machado Neto e Carlos 
Costa, formando um grande time de baianos nas disciplinas de ciências políticas, filosofia 
da história, sociologia da educação, etc. Nesta oportunidade, Hélio Rocha foi convidado, 
também, por Dom Clemente Silva Nigra para compor sua equipe no Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) funcionando no próprio Ministério de Educação. 
Foi o momento dos convívios intelectuais com as celebridades da época, como o poeta 
Carlos Drummond de Andrade e o célebre Afonso de Taunay, historiador dos bandeirantes 
paulistas etc.

Ainda em 1968, com o fechamento da UnB pelos militares, retorna à Bahia e começa 
a lecionar nos mais destacados cursos pré-vestibulares de Salvador, nas disciplinas de 
Sociologia, História, Geografia, Português e Redação, além de lecionar na Universidade 
Federal da Bahia, na Universidade Católica de Salvador, na Faculdade de Sociologia e na 
Faculdade de Economia da Bahia.

Em 1974, funda o Curso e Colégio Nobel que viria a ser a maior instituição educacional 
particular da Bahia com quase 10.000 (dez mil) alunos.

Em 1985, funda a Sociedade Integral de Ensino, composta pelo Curso e Colégio Integral 
e pela Faculdade Hélio Rocha, juntamente com seus familiares, retomando a sua “visão 
pedagógica”, e mantendo-se firme e ético nos 28 anos que se seguiram até hoje.

Acumulou uma biblioteca de aproximadamente 9.000 (nove mil) volumes nas áreas 
em que ele lecionou.

 Atualmente, Hélio Rocha faz conferências, escreve artigos e ensaios das suas 
especialidades nas várias publicações do Colégio Integral e da Faculdade Hélio Rocha, 
todas envolvendo o processo de conscientização dos educandos e dos educadores.
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São 70 anos de magistério, assistindo ao desfile das gerações, das reformas e do pensamento 
pedagógico, mas com uma grande certeza: todo aluno é uma carta que precisa chegar ao 
endereço certo para não ser extraviada. O professor é este mensageiro que garantirá a sua 
entrega.
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P E n S a M E n t o  1

A problemática da vocação.

Vamos tentar destruir um mito que a todos aflige e atormenta: o encontro 
marcado com a vocação, como se ela fosse uma entidade plenamente 
constituída. Ou então, como se ela existisse sob a forma romântica de 
um chamado irresistível e esotérico. Ou melhor ainda, como se houvesse, 

para cada ser humano, o dia da anunciação de um mistério ou a hora da revelação de 
um segredo.

Cuidado! Vocação não é nada disso. Ela é um amplo somatório de tendências 
pessoais, de inclinações psicológicas e de propensões temperamentais, tecendo as 
malhas de um projeto de vida. São muitos, portanto, os elementos psicossociais que 
traçam os caminhos e os atalhos de uma futura vocação, galvanizada pela centelha da 
paixão humana. Ela não é vertente. É estuário.

Somos movidos pela vontade de vencer, pela vaidade de brilhar e, sobretudo, pelo 
impulso imanente de autorrealização. Nascemos com horror ao anonimato e pavor à 
condição de inútil. Ninguém escapa daquelas duas perguntas no espelho: Quem sou 
eu? Que quero ser? E a partir daí, surge a hora da autoanálise e  da autoestima. É a 
vez do exame de consciência e o  balanço das possibilidades. É o momento exato de 
montar o quebra-cabeça em busca dos pendores e das predisposições individuais, a 
fim de aferi-las com a realidade social e as sinalizações  do sucesso.

A vocação será sempre uma composição de atributos e nunca uma fórmula pré-
fabricada, para ser procurada e descoberta providencialmente...

Não creio no futuro de quem acredita no acaso. Vocação não é obra do destino. 
Não. Tudo são convergências conscientemente direcionadas para  compor um projeto 
de vida, considerado de paixão.
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P E n S a M E n t o  2

A Redação, o Vestibular 
e a Vida.

a metade do ser humano é o seu poder expressional. É a capacidade de 
mergulhar em si e trazer a lume sentimentos incontidos, angústias soterradas, 
ideias redentoras, enfim, todo o universo existencial entranhado no subsolo das 
vidas brilhantes ou anônimas.

É a coragem de exprimir-se, de lançar pontes, de buscar vozes e olhares para preencher o 
desespero dos silêncios opressivos.

Quem não souber exprimir as credenciais de sua identidade, reduz-se a simples iceberg, 
quase inteiramente submerso. Algo fosco, opalino, possuidor apenas do dom da nebulosidade.

A problemática da redação merece ser encarada com certa medida de grandeza.
Alguém pode nascer poeta, entretanto ninguém conseguirá nascer escritor. Isto porque 

poesia é arte, enquanto redação é técnica.
Poesia é inspiração, é estado de espírito, ao passo que redação é treino, adestramento, 

lapidação. Poesia é criatividade, isto é, faculdade inventiva. Ao contrário, o ato de redigir é obra 
exaustiva de ourives e joalheiro. Um poema pode custar apenas alguns segundos. Já o texto bem 
elaborado há de exigir muito mais tempo.

A grande ilusão de quem escreve, sem saber redigir, é pensar que, na hora, lhe será 
muito fácil expressar o que pensa. Esquece de que o poder expressional obedece a técnicas 
preestabelecidas, a fim de que sejam conseguidas a clareza, a concisão e a naturalidade, numa 
elaboração espontânea e elegante.

Outra grande responsabilidade de um redator é a preocupação com a estrutura frasal, ou 
seja: a coesão dos períodos, a conexão dos parágrafos e, sobretudo, a coerência contextual, 
como coluna vertebral do discurso.

Bem sabemos que não é fácil extrair de um tema a sua ideia nuclear e resumi-la, depois, 
no tópico frasal que comandará a elaboração inteira do contexto.

Nada disso é possível apreender às vésperas do vestibular. A porta larga do improviso 
não leva a nada. Aliás, leva ao fracasso...
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P E n S a M E n t o  3

A Tônica do Educador.

a matéria-prima dos educadores são as novas gerações. E elas, por sua 
modernidade, já são contemporâneas do futuro.
Exatamente por isso, o professor é um tangedor da cultura. Um 
estimulador de vocações. Um direcionador de destinos. Um anunciador 

de alvoradas. Um inspirador de certezas.
A sua permanente contemporaneidade torna o docente um comunicador 

privilegiado do porvir. Ele está proibido de envelhecer.
Em qualquer idade, o educador jamais deve ser um homem de ontem, com ideias 

de anteontem. Seria uma aberração.
Os livros e suas doutrinas podem caducar. Os paradigmas científicos e os cânones 

filosóficos podem ser ultrapassados. O pedagogo, porém, não tem esse direito. Ele 
nasce todos os dias tal como o sol em todas as madrugadas.

As paisagens das margens passam, mas a correnteza do rio prossegue renovando-se.
Não há profissão mais comprometida com o ritmo da vida social que o magistério.
Em boa verdade, a Escola deve ser sempre a locomotiva da sociedade.
Monteiro Lobato pontificava: “Uma nação se faz com homens e livros.”
Neste pensamento, está contida uma lição de eternidade. Uma sociedade deve ser 

sempre inovada. Nunca renovada. A História não se repete.
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P E n S a M E n t o  4

Ano novo. Vida nova.

na vida, todo ponto de chegada é, simultaneamente, um ponto de partida.
Assim, é o Homem, assim é a história.
Assim, a Natureza, assim a sociedade.

O Homem nasce todos os dias, graças à sua imaginação e criatividade.
Cristo foi taxativo: “Quer salvar-se, nasça de novo.”
O homem é um ser mutante. Sua glória é mudar, é renascer, é recomeçar.
Sem este poder de transfiguração, não haveria as culturas e as civilizações.
Tudo isso tem muito a ver com uma Faculdade, com a  renovação intelectual de 

seus docentes, discentes e o dever de recriar.
Quem não muda, mumifica-se. Quem não se renova, não rejuvenesce.
A vitória da vida sobre a morte chama-se ressurreição.
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P E n S a M E n t o  5

Ao dia do estudante.

Vamos esquecer os chavões e buscar ângulos novos do problema.
O estudante deve ser visto, antes de tudo, como um agente cultural da 
sociedade.
É através dele que as civilizações atravessam séculos, conduzindo o 

progresso social. É ele o tangedor da cultura, elaborada pelos povos de todos os 
quadrantes da Terra. Nesta prodigiosa realização, seu maior parceiro é o educador, que 
lhe transmite o amor pela ciência, arte e filosofia direcionadas para o futuro, através 
das gerações que se sucedem.

Nos dias atuais, urge conscientizar o estudante de que o saber não é uma propriedade 
para uso individual.

Todo e qualquer conhecimento adquirido é um bem social que deve ser posto a 
serviço da humanidade.

O saber é um bem comum, como o ar, como a água, como o luar, enfim, como o 
calor do sol e o brilho das estrelas...

Sem fanatismos ideológicos, nem concepções extremistas, a humanidade vem 
caminhando para a conceituação social do saber intelectivo.

Hoje, os ensinamentos longínquos de Anísio Teixeira são mais atuais do que nunca...
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P E n S a M E n t o  6

Apologia ao ex-aluno e 
ao aluno atual.

Qualquer instituição educacional possui suas credenciais em duas mãos: 
no ex-aluno e no aluno atual.
Em boa verdade, o ex-aluno é um passado sempre presente; e o aluno 
atual é um presente que leva para o futuro o conceito de sua escola.

Um colégio cônscio sabe que o ex-aluno é a raiz do seu crédito e da sua conceituação. 
Mas sabe, também, que o aluno atual é o estandarte do seu prestígio e da sua deferência 
social.

O ex-aluno ajudou sua escola a erguer-se, enquanto o aluno atual contribui para 
fazê-la expandir-se e notabilizar-se.

Por tudo isso, todo e qualquer colégio sente-se no dever de conclamar seus ex-alunos 
para um convívio mais próximo, já que este reencontro é também matéria-prima da 
história de vida de todos nós.
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P E n S a M E n t o  7

Arte de transformar 
sonho em realidade.

acima de tudo, seja lógico e ético.
Fantasia nunca deu certo. Ilusões não levam a nada, além do ridículo. 
Astúcia termina sempre em descrédito.
Lembre-se: sensatez é tudo. E coerência é a conscientização dos que 

sabem conjugar o verbo querer.
Você nasceu para vencer... se lutar! Esta condicional estabelece no haver triunfo sem 

subordinação à lógica dos fatos. E isso significa que o sucesso não é produto aleatório.
Ele é movido por motivações específicas, por estratégias rigorosas e por esforços 

incansáveis.
Você irá vencer, se seu otimismo for filho legítimo de um realismo conscientizado.
Numa sociedade altamente seletiva, premida por uma competitividade alucinante, 

você não vai considerar seu vestibular uma simples seleção intelectual, em busca de 
uma vaga disponível numa faculdade qualquer.

Nada disso.
Ele é, acima de tudo, seu maior projeto de vida, sem o qual você não sairá do 

anonimato, impedido de ascender aos degraus do mestrado, do doutorado e de outros 
níveis da pós-graduação.

Assuma, pois, a postura vitoriosa estribado sempre nas dificuldades vencidas e nos 
obstáculos superados pela sua capacidade de autorrealização vocacional e profissional.

Eleve seus objetivos, amplie seus horizontes e... rumo ao sucesso!
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P E n S a M E n t o  8

As âncoras da adolescência.

Seu destino será sempre do tamanho de suas ideias; por isso, cultive, desde 
cedo, a ambição de ser grande e ético.
É sabido que a transição para a idade adulta é uma fase de muita insegurança 
e hesitação. Sendo assim, a adolescência necessita de certezas incontestáveis 

que lhe sirvam de âncoras e lhe deem firmeza e estabilidade.
A vida humana é uma sequência de reinícios e uma sucessão de renovações.
Na adolescência, pior ainda. Tudo é efêmero. Suas convicções são provisórias. Seus 

ideais são passageiros. Suas certezas são temporárias.
A educação do jovem requer da família e da escola uma tábua de valores que valham 

como âncoras indispensáveis a seu projeto de vida, a seu endereço vocacional, a seu 
intento idealístico, a seu anseio profissional.

Tudo isso para livrá-lo de se tornar um eterno inseguro, vacilante, irresoluto.
São as âncoras da personalidade que lhe garantem o equilíbrio e a serenidade, pela 

vida afora.
O mundo é para ser conquistado com o senso lógico da vivência e o senso ético 

da convivência.
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P E n S a M E n t o  9

Confie na lógica dos fatos.

Você nasceu para vencer... se lutar! Esta condicional estabelece não haver 
triunfo sem subordinação à lógica dos fatos. E isso significa que o sucesso 
não é produto aleatório. Ele é movido por motivações específicas, por 
estratégias rigorosas e por esforços incansáveis.

Você irá vencer, se seu otimismo for filho legítimo de um realismo conscientizado. 
Sendo assim, idealismos, sonhos, imaginação, fantasias, ilusões, tudo mais só tem 
legitimidade se estiver embasado na lógica dos fatos. Fora desta ótica, eles serão simples 
devaneios irresponsáveis e inconsequentes.

Numa sociedade altamente seletiva, premiada por uma competitividade alucinante, 
você não vai considerar seu vestibular uma simples seleção intelectual em busca de 
uma vaga possível, numa faculdade qualquer.

Nada disso. Ele é, acima de tudo, seu maior projeto de vida, sem o qual você não 
sairá do anonimato impedido de ascender aos degraus do mestrado, do doutorado e 
de outros níveis da pós-graduação.

Assuma, pois, a postura de vitorioso estribado sempre nas dificuldades vencidas e 
nos obstáculos derrotados pela sua fidelidade à lógica dos fatos.

Assim, vale a pena apostar em sua vitória.
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P E n S a M E n t o  1 0

Construa, diariamente,
seu futuro.

o futuro não é para ser esperado. Deve ser construído. Nunca espere seu 
futuro de braços cruzados, porque ele pode vir o avesso do que você 
almeja. Seu passado e seu presente já lhe provaram que só você é capaz 
de construir seu futuro. Deus lhe deu o poder da razão e a liberdade da 

escolha. Todos podem ajudá-los, mas a decisão final é sua.
Você sabe que para vencer é preciso mudar todo dia. Nasça de novo. Renasça toda 

hora, porque a vida se assemelha à correnteza dos rios. Nenhuma existência humana 
equivale a um lago estático. Água parada, apodrece. Está na hora de você mudar para 
melhor em todos os sentidos. Mude a cabeça e as ideias, que o resto de você mudará 
automaticamente. Seu potencial é grande. Não fique ruminando o passado, nem 
marcando passo no presente.

Ponha seu raciocínio em ação, a serviço do seu futuro, dos seus triunfos e de suas 
ambições lícitas. Cabeça vazia é morada da maldade. Cultive a ambição de ser grande 
e ético que você chegará lá mais cedo do que imagina. Torno a lembrar-lhe: cabeça 
confusa é moradia do diabo, guarde esta verdade.

Trace seu itinerário de vida. Cada homem que vence é um exemplo de bons 
pensamentos e boas ações. Criatividade gera prosperidade, contanto que o roteiro de 
vida seja sensato, para dar ao futuro segurança e dar ao presente garantia.
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Descubra e assuma seu 
tipo de inteligência.

não há um modelo único de inteligência, nem um padrão exclusivo de 
talento. Nada disso. As inteligências são múltiplas e diversificadas. Os 
pendores são desiguais e dessemelhantes. As inclinações intelectuais são 
variadas e as aptidões pessoais, distintas e diferenciadas.

Os antigos rótulos de incapaz, obtuso, bronco não têm mais validade científica, 
hoje, em condições não patológicas.

Os descaminhos vocacionais e a desorientação profissional explicam satisfatoriamente 
o fracasso de muitas vidas e o naufrágio de vários destinos, em pessoas talentosas.

“Conhece-te a ti mesmo”, já dizia Sócrates, na Grécia Clássica.
A negligência e a irresponsabilidade invalidam, às vezes, a mais brilhante 

organização cerebral. A indolência e a desordem inutilizam, fatalmente, qualquer 
habilitação intelectiva. Acrescente-se, ainda, além da culpa individual, o delito coletivo 
das estruturas sociais visceralmente injustas, nas quais a lapidação educacional dos 
desafortunados é quase impossível. O marginalizado ou o excluído da civilização 
vegeta sem um lampejo de conscientização intelectual. Só lhe resta descambar para a 
criminalidade, ou sumir nas brumas do anonimato, ou desaparecer na penumbra do 
conformismo, do fatalismo e da inutilidade.

Nas salas de aula, tanto quanto na escalada profissional, julgamos muito mal 
a potencialidade das inteligências múltiplas de que somos portadores. Nossa 
autorrealização depende intensamente das motivações e dos estímulos que nos cercam.

O diamante oculta todas as suas refulgências antes de ser lapidado e transformado 
em brilhante. Por outro lado, o nosso talento é um iceberg que, sem o processo 
educacional, esconde ao máximo seu imenso volume submerso.

Não há por onde querermos uma chapa estereotipada das inteligências ou uma 
clonagem imutável dos talentos.

A fluência verbal de alguém não é idêntica ao talento lógico-matemático de 
outrem. A propensão musical de uns não é análoga à percepção espacial de outros 
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mais. A captação pictórica de fulano nunca é similar ao carisma inter ou intrapessoal 
de beltrano. Entre a sensibilidade para traduzir a linguagem do mundo natural e o 
poder expressional cinestésico, não há a mínima similitude.

E tudo isso ocorre sem discriminação de mérito ou demérito para os diversificados.
Quando a ciência dá a última palavra, os preconceitos devem recolher suas 

intoleráveis presunções.
A neurobiologia já localizou nos hemisférios cerebrais as áreas onde “moram” 

tais ou quais propensões intelectivas. Já foi demarcado, nos lóbulos cefálicos, o mapa, 
posicionando tipos de engenhosidade e demais faculdades inventivas donde derivam 
disposições e predisposições criativas.

São as desigualdades de oportunidade social ou a incapacidade individual de 
superar-se a si mesmo as únicas responsáveis pela qualificação dos talentos de cada qual.
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Destino é escolha e determinação.
Não é acaso, nem fatalidade.

os vencedores sabem que qualquer vitória pessoal ou coletiva é fruto de um 
projeto bem elaborado, de execução sistemática e de decisão clarividente.
Todo triunfo tem objetivos claros, estratégias específicas, regras exatas, 
métodos rigorosos.

O sucesso nada tem a ver com sorte, sina, acaso, ventura, destino, casualidade. 
Tudo isso são entorpecentes, para justificar o fracasso dos que apostam na lei do 
menor esforço, ou na porta larga do amadorismo, por onde passam todos os verbalistas 
inconsequentes e inoperantes. Eles constituem a procissão dos irrealizados na vida, por 
culpa da falta de iniciativa, da mania do improviso e do vício do adiamento.

Quem quer vencer, trabalha objetivamente e organiza-se para agir. Sonha de olhos 
abertos e liberta-se de concepções primárias e de superstições fantasistas sobre passado, 
presente e futuro. Destino humano não é loteria, nem sorteio, nem jogo de azar.

Nunca espere seu futuro de braços cruzados, porque ele pode vir o avesso do que 
você almeja.

Acima de tudo, seu sucesso depende da sua arte de conviver com os que lhe são 
próximos. Creia sempre no poder da vontade que Deus lhe concedeu e na sua capacidade 
de ser solidário com as demais criaturas. Confie na lógica dos fatos e nos limites éticos 
de suas ambições lícitas.

E não se esqueça: a vida só é bela para quem sabe viver.
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Destino é escolha. 
Não é acaso.

Qualquer vitória pessoal é produto de um plano de ação bem executado.
Assim sendo, retire logo de seu dicionário os vocábulos: sorte, acaso, 
ventura, fatalidade, destino, casualidade. Substitua estes entorpecentes por 
realidades concretas. Procure crer na organização dos estudos, no método 

de trabalho, no esforço individual e coletivo e, sobretudo, no seu projeto de vida. Aposte 
sempre no poder da vontade que Deus lhe concedeu. Descubra e assuma seus objetivos.

Claro que as circunstâncias favorecem ou dificultam nossos propósitos, porém todos 
nós sabemos que o rio só atinge o mar, porque possui a arte de contornar os obstáculos. A 
vida só é bela para quem sabe viver.

Napoleão dizia que o impossível só existe no raciocínio dos imbecis ou na lógica do 
absurdo. Aliás, ele próprio foi vítima desta segunda conclusão. Acreditou na insensatez.

Doravante, vamos firmar um pacto realista com a verdade. Liberte seu universo mental 
das concepções primárias e das superstições fantasistas. Opte pela lucidez.

O homem é um ser racional, portanto sonhe de olhos abertos. Planeje seus intentos e 
planifique suas aspirações baseados na lógica dos fatos e nas circunstâncias reais. Destino 
humano não é loteria, nem sorteio, nem jogo de azar. As coincidências da vida são exceções 
muito eventuais.

Nunca espere seu futuro de braços cruzados, porque ele pode vir o avesso do que você 
almeja. Abra novas alternativas em sua existência e livre-se do círculo fechado da rotina 
e da esterilidade.

Muito cuidado com a barreira negativa do tal temperamento difícil que impede o 
segredo da boa convivência. Viver é a arte de conviver pacificamente.

Quando você se livrar das ideias fixas, das prevenções pirronhas, das implicâncias 
caturras, das teimosias birrentas e das impertinências ranzinzas, aí sim, poderá subir 
tranquilo a escada do sucesso, porque deixou na planície a ferrugem da vulgaridade. 
Aprendeu a administrar sua vida, a conquistar os triunfos e a construir sua felicidade. 
Assim, a vida vale a pena.
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Didática dos que nos ensinam.
Didática dos que aprendem.

comecemos pela didática dos que ensinam.
Grande professor não é o que sabe mais: é o que transmite melhor.
Quem acumula saber para si mesmo é apenas um sábio, não é um professor.
Um simples erudito não desperta um sonâmbulo, nem conscientiza um 

alienado. Isto é função do professor, é missão dos que educam, é privilégio dos que 
ensinam.

A alma e o segredo do educador são a sua didática. É a arte de atingir e a técnica 
de comunicar. É o método de esclarecer e a habilidade em clarificar. É quase um dom, 
um dote, uma dádiva.

Vejamos agora a didática dos que aprendem. Aluno notável não é o que estuda mais: 
é o que assimila melhor, graças à disciplina dos estudos, à ordenação das matérias, à 
prioridade dos temas, à distribuição dos horários.

Sem didática, o aluno decora, mas não assimila. Memoriza, mas não elabora. 
Adquire um saber estéril, sem poder de criatividade.

Sem didática, o professor fala, mas não diz nada. E o aluno lê, mas não consegue 
refletir, por isso cumpre não esquecer: pedagogia é ciência, didática é técnica e arte.
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Educação Integral e 
Revelação Literária.

Se educação consistisse, exclusivamente, na transmissão do saber, ela 
cumpriria, apenas, a metade de sua tarefa.
Acontece, porém, que educar, além de ser a revelação do mundo ao 
educando, é, também, fazê-lo revelar-se a si mesmo e a seu universo.

Somente a educação faz o iceberg humano vir à tona, exteriorizando-se, 
descobrindo-se e desvelando-se.

É a educação que opera o milagre de dar ao homem os instrumentos da 
autodecifração e do autoconhecimento.

Apenas a educação consegue ajudá-lo a compreender-se e a expressar-se.
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Escolha Profissional.

todo estudante tem um encontro marcado com a sua vocação. É a hora da 
verdade individual. Isto significa que seu triunfo profissional depende deste 
exame de consciência e do balanço de suas possibilidades.
A auto-realização na vida e a autopromoção na sociedade estão vinculadas 

a esta decisão vocacional inadiável.
Mas, cuidado!
Vocação não é descoberta súbita, nem chamado providencial, nem lampejo 

esotérico, nem revelação misteriosa.
Nada disso.
Vocação é um amplo somatório de tendências pessoais, de inclinações psicológicas 

e de propensões temperamentais, tecendo as malhas de um projeto de vida.
Em boa verdade, sem uma meta profissional, o homem torna-se um excluído e vai 

viver de “bico” e de amadorismo.
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Gente de Visão, 
Gente de Viseira.

ninguém é vencedor por acaso.
Cada vitória tem seus objetivos claros, suas estratégias específicas, suas 
regras exatas, seus métodos rigorosos e sua ética.
O homem vulgar ignora tudo isso, porque acredita na sorte, crê no destino, 

e espera pela fatalidade. Ele supõe que a inoperância, o improviso e o adiamento 
resolvem problemas.

Baseado nestes dados é que o senso comum divide as pessoas em Homens de Visão 
e Homens de Viseira.

Esta discriminação não é em função da inteligência. É devido à compleição da 
mentalidade de cada um. Viseira é sinônimo de antolhos que geralmente são colocados 
nos animais de carga ou montaria, para só enxergarem a pista de um único caminho. 
Certos indivíduos possuem esta pala mental e, por empacamento, não têm visão 
panorâmica dos fatos nem lucidez compreensiva dos acontecimentos. São homens 
de viseira...

Tanto nos estudos como nas profissões, isto ocorre comumente.
Na batalha do vestibular, percebe-se bem a existência destas duas classificações, no 

decorrer do aprendizado. Há os que creem no poder de concentração durante as aulas, 
mas há, também, o polo oposto, representado pelos desatentos, desligados, dispersivos 
e desconcentrados. São os viseira...

Verifica-se, também, essas duas tipologias na técnica de anotação dos assuntos 
explicados. De um lado, aqueles que transcrevem a preleção do explicador, com 
máximo de clareza e ordenação, facilitando a memória visual. Já, na contramão, estão 
os que anotam tudo de maneira confusa e atropelada, esquecidos da impossibilidade 
de a memória reter apontamentos desconexos e fixar um amontoado de textos mal 
elaborados. São os de viseira...

A educação, seriamente ministrada, tem o dever de tornar homens vulgares em 
Homens de Visão, isto é, desalienados, criativos e conscientizados.
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Informação sem formação
é deformação.

não há pedagogia neutra. Ela está sempre comprometida com suas 
raízes culturais, com seus paradigmas da moda, com suas alienações 
do momento e, obviamente, com sua tábua de valores menos efêmeros.
Nas épocas de mudanças sociais aceleradas, qualquer prática educativa 

traz consigo projetos hiperbólicos, utopias necessárias,  além de sonhos exorbitantes 
que a realidade se encarrega de os reduzir a proporções exatas.

Em suma, não há pedagogia inocente. Todas elas são, necessariamente, 
compromissadas. Os que ensinam e os que aprendem devem estar muito bem 
conscientizados de tudo isso. Daí, dizer-se que o professor não deve ser um simples 
comunicador de conhecimentos.

Ciência sem consciência é delinquência. Hiroshima e Nagasaki aí estão.
A educação é o processo social mais amplo e mais complexo, uma vez que atinge 

o homem desde o plano psicológico até o fisiológico. E mais. Ela foi co-responsável 
pela hominização e humanização do homem.

Instruir, sem conscientizar, equivale a deformar o caráter e distorcer a mentalidade, 
porquanto educar sem endereço ético equivale a reforçar o contingente da marginalidade.

É a educação desalienada que transforma a consciência ingênua em consciência 
crítica e criteriosa.

Se o acervo de informação não traz consigo os limites éticos da  cidadania, a escola 
passa a fabricar a personalidade caótica do marginal (mendigo ou abastado). Nas fases 
agudas das grandes mudanças sociais, este problema atinge proporções incontroláveis, 
uma vez que os paradigmas perdem sua vigência e as certezas perdem sua validade.

Para o Bem ou para o Mal, a escola é a locomotiva que arrasta consigo a sociedade, 
conscientizando-a ou delinquindo-a.

livro.indd   43 30/04/13   11:48



44

Hélio Rocha - 90 anos

P E n S a M E n t o  1 9

Instruir não significa educar.

Exatamente isto.
Educação nunca poderá ser sinônimo de instrução, porque ambas têm 
funções diferenciadas.
Numa sala de aula, um mero instrutor incumbe-se da informação, ou seja, 

da transmissão do conhecimento.
Já o educador vocacionado vai muito além de um simples comunicador. Ele se 

encarrega da formação ética, da conscientização social e da cosmovisão pedagógica. 
Ele está convicto de que o saber é arma e tem valor instrumental. Logo, informação 
sem formação é deformação.

Vamos aos fatos.
No amplo estuário do processo educacional, a instrução é, apenas, uma vertente, 

entre as demais.
Melhor dizendo, no vasto somatório das atividades pedagógicas, a ação de instruir 

é simples parcela, ao lado de tantas outras.
Assim sendo, o educar é um projeto global. O instruir é um intento colateral, 

nitidamente restritivo.
Façamos, agora, alguns paralelos esclarecedores.
A função de um instrutor é comunicar conhecimentos. É transmitir habilidades. 

É ministrar aptidões. É aprimorar o desempenho.
Diferente disso, a missão do educador é inocular, no saber, um sentido de vida. 

É instilar, no conhecimento, um endereço ético de responsabilidade. É insuflar, nas 
ideias, a prioridade do bem comum.

É infundir, na alma do educando, o respeito à natureza. É, finalmente, edificar um 
projeto de vida onde os andaimes sejam a consciência crítica e criteriosa.

Em resumo: a instrução prepara o futuro, mas a educação antecipa-o.
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Método:
Alavanca dos estudos.

onde não há método de ação, reina o caos, porque o tempo é perdido e o 
esforço é esperdiçado. É regra de fracasso sem ressalvas.
A gravidade desta afirmação é o maior sinal de alerta a quem não 
quer desaparecer na sombra do anonimato ou nos descaminhos da 

inutilidade. Todo vitorioso é filho legítimo do trabalho metódico, da ação planejada e 
da execução sistemática. Ele administra o tempo e hierarquiza as prioridades.

Em contraposição, todo derrotado é produto exclusivo do improviso, do adiamento, 
da desorientação e da impontualidade. Ele inverte sempre a lógica dos fatos, para 
entronizar a desordem.

Por ausência de método no trabalho e no estudo, o fracassado passa a vida inteira 
a se desculpar do que não fez e a se inculpar pelo que devia ter feito.

Na avalanche de desemprego que avassala atualmente a sociedade, a razão 
primordial é esta: o profissional racionaliza a ação e metodiza a realização. Já o amador 
acha que basta ser repentista, sem estudo, ou improvisador, sem especialização. Ele 
crê no caminho mais curto e acredita na lei do menor esforço. Isto, porém, não leva o 
negligente a nada. As estradas do sucesso não têm atalhos em favor dos imprevidentes. 
O Evangelho é taxativo: não confie na porta larga...

Claro está que não estamos direcionando nossas advertências aos visivelmente 
excluídos pela injustiça social.

Em verdade, podemos resumir tudo numa única expressão: quer vencer? Organize-
se. Crie condições psicológicas que evitem a desorientação e o descontrole. A arte de 
pensar e a de agir requerem, ambas, método e ordenação, planejamento e planificação.

Inteligência, vivacidade, imaginação, esperteza, criatividade de nada valem sem 
os três estágios prioritários de qualquer realização vitoriosa: a ordenação nas ideias, a 
objetividade no projeto, a racionalidade na execução.

Do somatório de tudo quanto foi afirmado e confirmado, resta uma certeza 
inabalável: onde não predomina o método de ação, prevalece a irresponsabilidade total.
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Ninguém vence por acaso.

ninguém vence por acaso, nem fracassa por fatalidade.
Todo sucesso tem seu preço.
Atrás de cada triunfo, há um rosário de sacrifícios. Antes de qualquer 
êxito, há um catálogo de renúncias.

É inútil esperar colher o que não plantou. Não há felicidade gratuita.
Quem não labuta por seus ideais, não vive. Vegeta. Não há vitória sem luta.
Pais e mestres devem conscientizar seus adolescentes e seus jovens desta realidade. 

Aspiração, sem planos de ação, é mera fantasia.
Cada vitória tem seus métodos próprios. Cada triunfo tem suas regras precisas. 

Cada conquista tem sua planificação prévia.
Exatamente por isso, sem persistência não há vencedor. Sem perseverança, não 

há vitoriosos.
Felicidade é a arte de transformar sonhos em realidades.
Nunca espere o futuro de braços cruzados, porque ele pode vir o avesso do que 

você almeja.
Sonhe de olhos abertos. Planeje e concretize suas aspirações.
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O professor, o educador, o mestre - três 
categorias nobres, porém distintas.

reina um caos lamentável em torno do emprego exato destes três vocábulos. 
Claro que eles possuem conceituações afins, mas nunca foram sinônimos 
entre si. Seu denominador comum é o processo educacional, todavia seus 
numeradores sempre foram diferentes. O que os difere são as ênfases e os 

direcionamentos.
A ausência de um consenso semântico para cada qual gerou um labirinto de 

indefinições. O seu uso, entregue à arbitrariedade, passou a flutuar ao sabor da 
preferência de seus usuários.

Vamos, pois, tentar um mínimo de clarificação, em torno das nuances conceituais 
que distinguem as três categorias citadas.

O PROFESSOR é a base da pirâmide. Ele é, antes de tudo, um duplo revelador do ser 
humano. Ao tempo em que descortina novos horizontes intelectuais para seus alunos, 
ele serve, também, de exímio mediador nas autotransfigurações que se vão operando 
nos seus discentes, por força de tais revelações e estímulos.

O professor não descobre o aluno. Compete-lhe, ao inverso, ajudar o educando 
a descobrir-se. E, para tanto, o instrumento supremo é a sua didática. Sua maneira 
de transmitir e sua técnica em comunicar são recursos muito pessoais. Este toque 
carismático o faz exceder-se como comunicador privilegiado, como redutor de 
dificuldades, como visualizador de conjuntos e simplificador de complexidades.

Esta iluminação didática não é o milagre do educador nem do mestre. É prerrogativa 
do regente de classe. Nasce da empatia surgida do contato primário da aula. “Face to 
face”.

O professor vocacionado é um lapidador de talentos e um inoculador de curiosidades 
intelectuais. Seus grandes recursos instrumentais pertencem à psicologia educacional.

O EDUCADOR é o pedagogo. Tem uma visão social superlativa do processo. Ele 
apela menos para a psicologia educativa do que para a sociologia da educação. Seu 
horizonte é mais o colégio que a sala de aula. Suas soluções são globais, burocráticas, 
disciplinares, organizacionais. Ele enfatiza a instituição e seus valores.
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O educador prioriza mais a colméia do que a abelha, a fim de dar continuidade 
a tudo, beneficiando a todos. Está sempre antenado com as mudanças sociais, para 
fazer da escola a locomotiva da sociedade. Transforma-se em caçador de talentos, 
direcionando-os para os eventos intra ou extraclasse.

Pedagogia é o forte do educador tal como a didática é a ênfase do professor. O 
primeiro é intuitivo. O segundo tem de ser forçosamente um lógico.

Vejamos agora a última categoria.
O MESTRE é o portador da cosmovisão educacional. Não é um formador de 

caracteres. É um conscientizador de gerações, por isso deixa o legado de suas ideias 
e de seus continuadores. Mestre foi Anísio Teixeira. Educador foi Carneiro Ribeiro. 
Professor é a interminável linha de frente dos desbravadores que abre, a picadas, as 
avenidas do saber em todos os tempos.

O mestre é o mentor intelectual que dá sentido de vida, visão política e sensibilidade 
social aos que o acompanham, mesmo a distância. Ele é, acima de tudo, o desalienador, 
fazendo a educação convergir com a realidade humana, desmascarando o saber 
ornamental desprovido de autenticidade.

Cabe ao mestre dilatar as fronteiras das ciências, inovando os métodos de pesquisa, 
atualizando-lhes as temáticas e suas aplicações na prática.

Ele é sempre uma filosofia de vida renovada, convidando o homem a superar-se, 
através da reeducação permanente.

O mestre faz o oposto da erudição repetitiva, porque ele encarna a lucidez, por 
entre as certezas inabaláveis e as convicções passageiras. Posiciona-se normalmente 
fora das verdades mumificadas e dos modismos de ocasião.

O mestre não espera o futuro. Antecipa-o.
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Pai não é quem gera. 
É quem ama.

amar não é, apenas, querer bem.
É muito mais.
É querer o bem.

Dadas estas premissas, vamos clarificar alguns conceitos.
A forma mais alta de amor é a participação.
Não ama quem não participa. O antônimo de participação é a indiferença que é o 

oposto do amor. A paternidade deve ser inseparável da participação.
Outra forma admirável de amar é a compreensão. É tudo quanto um pai pode 

dar a seu filho. Não diga que ama quem não se esforça por compreender. Só Deus 
sabe o quanto detestamos as pessoas incompreensíveis. Nas horas difíceis da vida, a 
compreensão ameniza qualquer dificuldade.

Uma outra manifestação legítima do amor paterno é o diálogo. Sem ele, a 
comunicação não se faz à indiferença e à insensibilidade.

Sem diálogo o pai não constrói a ponte para desembarcar no coração dos filhos.
O pai conscientizado destas realidades é o primeiro e o maior educador do próprio 

ser humano, por ele gerado.
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COM SUA NETA LUíSA
ROCHA SANTOS
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COM SEUS NETOS PEDRO CAVALCANTI ROCHA, DANIEL CAVALCANTI 
ROCHA, ADRIANO MACHADO ROCHA E FERNANDO MACHADO ROCHA
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Palavras intemporais.
01 - A paz do mundo começa em seu lar,
 - por menos que sua família compreenda isto.

02 - Os pais são mestres e alunos dos filhos,
 - por menos que pareça.

03 - Ser feliz é dever impreterível,
 - por mais que você presuma ser um direito.

04 - Querer bem é querer o bem,
 - por menos que seu filho entenda assim.

05 - Não deixe faltar o diálogo conciliador, em seu lar,
 - por mais difícil que isto lhe seja.

06 - Amar não é sinônimo de gostar,
 - por mais que você pense o contrário.

07 - Não deixe, por inabilidade, seu filho sem religião,
 - por mais que o mundo impeça.

08 - A forma mais alta de amor é a compreensão,
 - por menos que se perceba.

09 - Os pais criam os filhos para o mundo,
 - por mais que julguem o oposto.

10 - A vida só é bela para quem sabe viver,
 - por menos que os obtusos o pressintam.
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Jesus.
I

Pregou uma sociedade sem explorados,  
nem exploradores.

II
Proclamou que a maior violência é a 

fome e a pobreza.

III
Afirmou que a força bruta vence, 

mas não convence.

IV
Denunciou a divisão dos homens em 

oprimidos e opressores.

V
Declarou que o pecado social é pior que 

o pecado individual.

VI
Anunciou que o amor ao próximo é a 

maior revolução social.

VII
Provou que, sem justiça social, nunca 

haverá paz política.

VIII
Demonstrou que a pessoa humana está 

acima do poder e do dinheiro.

IX
Combateu a prepotência política

e a hipocrisia religiosa.

X
Destacou a desigualdade social

como a maior das injustiças.
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Ponto de chegada, 
ponto de partida.

Eis aí, diante de seus olhos, o portal da Universidade!
Mais um passo, e você iniciará outra estupenda caminhada, multiplicada 
em surpreendentes trajetórias.
Assim é a vida. Cada etapa concluída, desemboca numa nova trilha iniciada.

Nisto consiste o fascínio da existência humana, onde as paisagens transcorridas 
não se repetem, porque os cenários decorridos não retornarão mais.

Entenda a vida humana sempre assim: uma continuidade ininterrupta, dentro da 
qual todo ponto de chegada é, simultaneamente, um novo ponto de partida.

A História e a Sociedade são processos irreversíveis, com leis meramente tendenciais 
(aproximativas, mas não exatas), porque para onde vai o homem, vai consigo sua 
liberdade, comandando o milagre da criatividade.

Vamos, agora, aplicar todas estas proposições aos vários ciclos de seus estudos, 
vinculando-os às fases de sua infância e aos estágios de sua adolescência, que desfilaram 
paralelamente com os níveis da Educação Infantil, com as séries do Ensino Fundamental 
e com os patamares do Ensino Médio.

Como é sabido, em cada período, a Educação tem um endereço, um propósito e 
uma finalidade.

Doravante, as prioridades do Ensino Superior que os aguarda serão voltadas para a 
investigação científica, para o mercado de trabalho e para o pensamento especulativo.

Chegou, pois, a vez das habilitações profissionais. Chegou a hora da capacitação 
tecnológica. Chegou o momento da reengenharia dos grupos e das instituições. Chegou 
o instante inadiável da reinvenção dos novos paradigmas norteadores do pensamento 
teorético.

Em suma, tudo em função da inovação da sociedade, a serviço da justiça social.
Eis aí, em breves semanas, seu ponto de chegada e, igualmente, seu próximo ponto 

de partida.
Vá em frente.
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Que é ser vestibulando?

Seu destino será, sempre, do tamanho de suas ideias.
Sendo assim, amplie seus pensamentos e engrandeça suas pretensões, para 
que sua vida não fique aquém de suas esperanças.
Seu futuro terá, fatalmente, as dimensões de suas aspirações.

Assim sendo, alargue os horizontes de sua mentalidade e eleve ao máximo suas 
ambições lícitas, conforme as expectativas de seu imaginário e seus limites éticos.

Fora, portanto, deste entrelaçado de possibilidades, só resta o anonimato estéril 
dos vegetativos.

Não espere o futuro de braços cruzados, porque ele pode vir o avesso do que você 
almeja.

Vestibular não é curso, nem concurso, muito menos seleção de superdotados.  Ele 
é, agora, seu maior projeto de vida. É, também, sua autopromoção social contínua, 
além de ser sua autorrealização continuada.

Hoje, não há mais lugar para amador, repentista ou improvisado.  A qualificação 
acadêmica é a credencial de todos. A noção de profissionalismo ganhou, com isto, 
destaque e grandeza.

A  tudo quanto aludimos, seu vestibular é a porta de entrada.
Logo, entre altaneiro. Você lutou muito por isso.
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Que significa seu vestibular?

no mundo ocidental, somos movidos intensamente pela vontade de 
vencer, pela vaidade de brilhar e, sobretudo, pelo impulso de enriquecer... 
licitamente. Nascemos com horror ao anonimato e pavor à inutilidade. 
Vivemos em busca de importância social e corremos  sempre, loucamente, 

à procura de um palco iluminado.
Infelizmente, todo este sonambulismo nunca vem acompanhado da dose necessária 

de ética e de felicidade.
Sendo assim, se Você não cultiva a ambição de ser grande, nunca entre em 

competição, porque o encanto da vida humana consiste em transformar sonhos em 
realidade.

Todavia, já que Você entrou no páreo é porque decidiu crer na sua força de vontade 
e resolveu apostar no seu futuro.

Em sociedade, o único homem invencível é aquele que sabe conjugar o verbo querer 
em todas as suas flexões.

Vestibular não é curso nem concurso. Ele é o seu atual projeto de vida. E sem um 
planejamento existencial, você será sempre uma carta sem endereço. Não creia nunca 
no futuro de quem acredita no acaso.

Em tudo isto, há um centro de gravidade denominado motivação: sua entrada na 
faculdade significa a ascensão social, promoção profissional e outros direitos adquiridos.

Nosso destino é constituído de decisões e intenções justas, ambas nascidas de 
motivações éticas e inabaláveis.

Nada é obra do acaso, da sorte ou da fatalidade. Estes entorpecentes só existem 
no dicionário dos derrotados. Os vencedores também sonham, mas de olhos abertos. 
Eles planejam seus intentos e planificam suas aspirações.

O vestibular não seleciona gênios. Ele, apenas, elimina os negligentes e exclui os 
irresponsáveis.

Vamos, pois, evitar mitologias e aterrissar na pista da realidade, porque seu futuro 
chegou e bate à sua porta.
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Quem sabe mais, 
vai mais longe.

antes de tudo, cultive a ambição de ser grande.
Pense sempre alto e ético.
Estude para saber e não para passar.
O mundo mudou vertiginosamente. Devido a isso, seu futuro chegou 

muito mais cedo do que você e sua família presumiram.
Procure, portanto, receber os novos tempos e as novas circunstâncias com otimismo 

e autoconfiança.
Organize-se,  para conquistar seu lugar ao sol.
Convença-se de que tudo, hoje, gira em torno das palavras COMPETÊNCIA, 

QUALIDADE E COMPETIÇÃO. Sem elas, ninguém conseguirá sair da planície, do 
anonimato e da mediocridade. Definitivamente, não há mais lugar para amadores,  
muito  menos, para improvisados.

Esforce-se por gostar de estudar. Habitue-se a exercitar sua inteligência. Sem estudo, 
você será sempre um excluído da sociedade.

Vamos, portanto, lapidar seu talento, e nunca esquecer que todos nós somos 
consequência direta de uma autorrealização profissional.  Aceite esta lógica dos fatos.

Viver é a arte de transformar sonhos em realidades. Infelizmente, os medíocres 
ignoram isso.

Eleve seus objetivos, amplie seus horizontes, e rumo ao sucesso.
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Quer vencer? Organize-se.

todo derrotado é filho legítimo do improviso, do caos, da confusão, da desordem.
Logicamente, todo vencedor é resultante direto do esforço metódico, ordenado, 
responsável e planejado.

É na atividade intelectual onde tais informações se encontram plenamente 
confirmadas. Afinal, sem a presença do método, reina desbragadamente o caos.

No aprendizado escolar, há uma sequência infalível a ser seguida, que redunda no mais absoluto 
sucesso.

São três operações mentais que garantem o êxito de qualquer vestibular.
Primeiramente, há a arte de assistir a uma aula. O poder de concentração é a alma de um 

aprendizado. O desatento, o desligado, o dispersivo jamais conseguirá vencer uma competição. Não 
há inteligência que salve o vestibular de um aluno desconcentrado.

O segundo processo é a técnica de anotação, isto é, a captação do que é dito, gesticulado ou 
escrito no quadro, pelo explicador. Isso é decisivo e decisório. Corre por conta da memória visual.

Ninguém assimila o conteúdo de uma matéria anotado de forma desordenada, ou de modo 
confuso e atropelado.

A memória só acumula o que é transcrito com ordem e clareza. Um amontoado de apontamentos 
desconexos não serve para nada.

E agora, a terceira operação metodológica infalível e indispensável. Trata-se de elaboração do 
texto-resumo, extraído das anotações da aula, combinado com o trecho didático do módulo sobre 
o mesmo assunto.

Deste somatório, o aluno compõe a sua síntese em poucas linhas. Sendo assim, não há como 
esquecer o assunto exigido pelo programa.

É isso que fazem os alunos realistas que não enganam nem a si, nem aos outros, fingindo 
ter aprendido aquilo que nem sequer entenderam.

Concluindo: inteligência, imaginação, memória, criatividade, de nada valem para a 
prova, sem o estudante obedecer rigorosamente a este método de assimilação e retenção 
do conteúdo didático.

A porta larga do improviso e da irresponsabilidade leva fatalmente ao fracasso.
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Redação: a guilhotina do 
vestibular.

o poeta nasce poeta, mas o escritor torna-se, lentamente, escritor, graças 
a um exaustivo esforço de lapidação expressional.
A poesia resulta da inspiração, ao passo que a redação deriva da 
transpiração, isto é, do labor infatigável, em busca da coesão dos 

períodos, da conexão dos parágrafos e dos mecanismos da coerência contextual.
Redação é uma técnica. E técnica depende de treino. E treino está subordinado ao 

tempo. E o tempo não compactua com improvisações inconsequentes.
A grande ilusão de quem escreve, sem saber redigir, é pensar que na hora da prova 

lhe será muito fácil expressar o que pensa, sem os recursos técnicos redacionais.
Sabe-se bem que, na estrutura dissertativa, não é fácil extrair de um tema a sua 

ideia nuclear e resumi-la, depois, num tópico frasal que vai servir de coluna vertebral  
ao texto inteiro. E tudo isso sob a magia da clareza, da concisão e da elegância literária.

A problemática da redação merece ser encarada com certa medida de grandeza e 
sensibilidade.

Como se vê, nada disso é possível aprender e apreender às vésperas do vestibular.  
A porta larga do improviso não leva a nada.  Aliás, leva ao fracasso...
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Regra de ouro dos vitoriosos.

começar logo, já é metade do caminho.
Concluir rápido é vitória antecipada.
Mas adiar sempre é derrota garantida.
No verbo adiar, está resumida a biografia de todos os malogrados.

No verbo adiar, está explicado o fracasso de todos os falidos.
No verbo adiar, está refletido o itinerário de todos os derrotados.
No verbo adiar, está estampado  o destino de todos os destruídos.
No verbo adiar, está traduzida a linguagem de todos os frustrados.
No verbo adiar, está desvendado o azar de todos os desvalidos.
No verbo adiar, está esculpida a imagem de todos os aniquilados.
No verbo adiar, está enunciada a filosofia de todos os preteridos.
No verbo adiar, está redigido o pensamento de todos os superados.
No verbo adiar, está justificada a desdita de todos os decaídos.
No verbo adiar, está entendido o roteiro de todos os fracassados.
Nisto, se resume o cortejo interminável dos vencidos.
Eles vivem, obstinadamente, adiando a sorte e atrasando a vida, com a eterna 

desculpa de dar tempo ao tempo.
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Ser aluno não é ser estudante.

a constelação das ciências da linguagem possui uma estrela de primeira 
grandeza: a Semântica. Ela estuda a alma das palavras. Pesquisa o 
sentido real de cada vocábulo no contexto temático. Entroniza ou 
destrona qualquer conotação, onde certas equivalências comprometam 

ou aprimorem a plenitude significativa de um termo.
Vejam-se, no exemplo que segue, os poderes excepcionais da Semântica.
Nem sempre a palavra aluno é sinônimo fiel do vocábulo estudante. Podem não 

compartilhar da mesma acepção.
Ser aluno é uma credencial burocrática destinada ao controle da matrícula ou da 

fiscalização da frequência escolar.
Ser estudante é, acima de tudo, um compromisso vocacional inseparável de um 

projeto de vida.
Um professor consciencioso é um estudante permanente, mesmo deixando de ser 

um aluno matriculado.
O aluno liga-se mais à rotina administrativa. Prende-se à expressão quantitativa 

da sala de aula. Já o estudante, com suas notas destacadas, representa a demonstração 
qualitativa da escola.

O mau aluno está fantasiado de estudante. Transforma o colégio em teatro. 
Dissimula.

O estudante é forçosamente um intelectual. Legítimo agente cultural da sociedade.
O simples aluno pode ser um semi-iletrado, passando de ano, graças à facilidade 

das apostilas, sem nunca vincular seus estudos ao seu futuro profissional.
O estudante é uma tomada de consciência face o futuro, construído, dia a dia, no 

presente. É o processo de educação continuada.
O mero aluno não está comprometido com o saber.
Não é competidor intelectual. É aventureiro.
Espera o tempo passar ... para passar com ele ...

livro.indd   61 30/04/13   11:48



62

Hélio Rocha - 90 anos

P E n S a M E n t o  3 4

Seu temperamento face:
aos estudos, à profissão, à 

sociedade.

comumente, as pessoas veem seu talento e sua eficiência serem anulados 
pelo feitio impulsivo ou depressivo de seu temperamento.
Pode ser caso clínico. Entretanto, na maioria das vezes, é incapacidade de 
controlar a si mesmo. É o prazer de entregar-se aos nervos, ao invés de se 

esforçar por mudar a natureza, reeducando-se.
É muito alto o preço que se paga ao subordinar as aptidões profissionais às pressões 

de uma têmpera impetuosa ou apática, tão prejudiciais à arte da convivência social. 
Sobretudo na família.

Pior ainda no plano intelectual, em que a competência nos estudos é aniquilada 
pela índole desordenada ou inativa de pessoas propensas ao verbalismo inconsequente 
ou à inépcia esterilizante.

Quantas existências promissoras desfazem-se no mar revolto das obstinações ou 
no mar morto da inoperância!

Quantas vidas estiolam-se no labirinto das fixações inúteis ou no torpor da 
inobjetividade!

Enfim, quantos destinos apagam-se no tumulto das atribulações sem endereço ou 
na recusa às realizações inadiáveis!

Em todos estes casos, a autocrítica é a solução mais adequada. Conhecer a si mesmo 
ainda é a melhor filosofia de vida encontrada.

Temperamento incontido é sempre arma de dois gumes.
Estimula ou entrava.
Viver é conviver. Isto requer mais sabedoria do que ciência. 
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Sonho não é ilusão.

Já lhes disse, muitas vezes, que vestibular não é curso, nem concurso. Ele é 
seu maior Projeto de Vida. Concretiza a plenitude de sua autorrealização. 
Transforma seu pendor vocacional em consumada competência profissional.
Exatamente por isso é imprescindível, aí, a presença do sonho, como fator 

de perseverança e mantenedor de otimismo.
Em oposto ao sonho, a ilusão é sempre negativa. Ela faz a propaganda enganosa de 

nós, a nós próprios. Desfigura a realidade, ilude as avaliações, deforma a autocrítica, 
falsifica os julgamentos, adultera as possibilidades.

O sonho impulsiona, encoraja e incentiva. Porém, dentro do quadro real das 
possibilidades.

A ilusão, ao inverso, fantasia as circunstâncias, desenhando-nos o futuro no painel 
ilusório do inexequível.

Sempre que o sonho exorbita o real, transmuda-se em ilusão.  Quando o sonho 
extrapola o possível, converte-se em entorpecente. Torna-se  miragem ardilosa e 
imagem fictícia.

O sonho é comprometido com os caminhos da verdade.
A ilusão, pelo contrário,  é  fantasmagoria.
Ninguém, mais do que o vestibulando, necessita distinguir o sonho da ilusão.
Esta reflexão não é sabedoria dos livros. É  filosofia  da vida.
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