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O presente ensaio abordará algumas reflexões desenvolvidas numa disciplina 

cuja primeira lição desconstruiu aquilo que a acadêmica achava que tinha ido 

buscar: saber como aprender mais e melhor. Foi o que concluiu ao ouvir o 

professor dizer que isso era tudo o que não ensinaria. Inquieta por descobrir o 

que, então, iria aprender, surpreendeu-se com a grande lição: a educação é 

nada mais que um processo que se confunde com o caminhar, porquanto 

dinâmico, porém seu alcance se potencializa quando largamos o mapa para 

explorar as possibilidades, dentre as quais muitas antes não eram conhecidas, 

talvez sequer imaginadas. Aprender significa permitir que, no seu tempo e ao 

seu modo, o novo ocupe seu lugar. Um lugar que normalmente não é guiado por 

trilhas, nem placas, mas pela curiosidade e intuição, motivadas pelo desejo de 

chegar. Justamente, por isso, não raramente o novo passa desapercebido aos 

que se guiam pelos manuais e se contentam com a repetição de saberes já 

lapidados, confundindo o mapa com o território, o livro com a história, a 

biografia com o homem, o calendário com o tempo. Concluída a disciplina, 

restou não respondida a pergunta: se é que realmente há algo além do 

horizonte, o que é, hein?  

(Não há palavras-chaves, dada a perspectiva de que o encontro seja o resultado 

natural da busca espontânea.) 

 

Numa manhã de sexta-feira, subi as escadas rapidamente para chegar a tempo 

na sala de aula (tomando o cuidado de não cair, tal como aconteceu recentemente). 

Consegui. Sentei-me numa carteira mais afastada na expectativa de observar, calma e 

silenciosamente como seria aquela aula. Afinal, eu havia me inscrito naquela disciplina 

(Psicologia da Aprendizagem I) com uma expectativa enorme: aprender como aprender 

mais e melhor, imaginando que seriam explicadas técnicas de aprendizagem, noções de 

neurociência, entre outras noções próprias de um contexto em que achamos saber pouco 

do saber constituído, sendo necessário muito mais, resquícios da noção de insuficiência 

que conhecemos no contexto escolar. Contudo, ao chegar o Professor convidou todos os 

alunos a formarem um círculo com suas cadeiras no centro da sala (desmantelando, com 

isso, o seu velho e tradicional layout) e, feitas as apresentações iniciais, tratou de aniquilar 

aquele meu propósito salientando que, se pensaram que ensinaria isso, ledo engano, o 

conteúdo da matéria passaria ao largo deste caminho. Aliás, caminhar é o verbo que, a 

meu ver, mais se aproxima do objetivo da aprendizagem, pois quem caminha se 

movimenta, sai do lugar onde estava e, a cada passo, descobre outro, marcado por 

cenários, cheiros e sons diferentes. Logo, o lugar muda, deixa de ser o que era antes. A 
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aprendizagem ocorre quando, ao longo da jornada, também o caminhante muda, 

transformando-se com o impacto de cada nova descoberta. E, assim, ainda que o mesmo 

caminhante tivesse a oportunidade de olhar os velhos cenários, certamente não os veria 

como antes. Seus olhos são os mesmos, mas seu modo de olhar não.  

Desafiando os alunos a acreditarem no poder desta transformação, disse o 

Professor:  

- Quem disse que não é possível ver o vento? Experimente olhar a dança 

das árvores! 

Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Todos perceberam que há 

muito mais a ser esculpido, lapidado, a partir da matéria-prima que está por ser revelada 

sob este novo olhar. Diga-se de passagem: matéria-prima cujo emprego não pode ser 

patenteado, pois sua autoria é coletiva, resultado da trama humana universal, imune ao 

tempo.  

Vendo o semblante ainda um tanto incrédulo dos alunos, desafiou-lhes o 

professor: 

- Temos dificuldade de aprender algo novo. Sabe por que? Porque para isso 

precisamos admitir que não sabemos. Lamentavelmente, nossa tendência é repetir.  

A sensação de uma alfinetada tomou conta do assento de cada aluno, 

deixando-os desassossegados em suas cadeiras. Afinal, era impossível não sentir alvejada 

a vaidade de cada um, construída ao longo de uma existência que recrimina o erro e 

envergonha o errante (que, justamente por isso, prefere repetir seu agir sem ter a certeza 

de que é o certo e menos ainda, se o é, na visão de quem e por que). 

Percebendo ser necessário acalmar as mentes e os corações impactados com 

sua provocação, professorou: 

- Coloque suas verdades em xeque. Permita-se fazer caminhos novos (errar 

a rua é uma dica). Ah, mas aí o caminho fica mais longo. Se o racional manda ir pelo 

caminho mais curto, permita-se ser irracional. 

Impossível não se dar conta, nesta hora, do quão repetitivo tem sido o 

caminho quando se sabe o destino. Aquela frase soou como uma intrigante pergunta feita 

silenciosamente a nós próprios: - Qual foi a última vez em que conscientemente 

desobedecemos ao nosso GPS da racionalidade? Difícil, de fato, suportar a já sabida 

entediante resposta que preferimos não pronunciar. 

Passada a vergonha da pouca ousadia em pensar para além das linhas escritas, 

compreender para além dos conceitos e experimentar para além do que nos é oferecido, 

recompomo-nos e, como alunos que somos, indagamos sobre a direção a ser seguida em 

busca das respostas para tantas perguntas. Eis que, então, a resposta vem com a força e a 

precisão de uma lança em noss´alma, alertando-nos que não vale a pena esperar que nos 

digam quem somos:  

- Você tem o saber sobre si. Você só não sabe que sabe. 



Pensando sobre isso, dei-me conta de que o saber que mais temos sobre nós 

está em saber ouvir os afetos, meus, seus, nossos, vossos e deles. Ninguém duvida que os 

ouvimos, porque essa condição é tão inerente ao humano quanto o ar é para a vida. Já os 

ouvíamos antes mesmo de saber falar e continuamos a ouví-los quando a senilidade 

arrefecer nossa capacidade de discernimento. Contudo, não nos apropriamos totalmente 

deste saber no intervalo da vida adulta porque tentamos interpretar os afetos pela razão, 

ao invés de simplesmente assimilá-los sentindo. Ou seja, sabíamos disso quando crianças 

e, ao crescer, desaprendemos, cientes que reaprenderemos um dia, se este dia chegar.  

Pois bem. Entre um capítulo e outro da vida, há o cotidiano e, com ele, 

compromissos, tarefas, desejos, cartões a bater e contas a pagar. É bom lembrar, contudo, 

que o cotidiano, segundo a lição aprendida, é aquilo que a gente traz como experiência 

significativa, sem olvidar um detalhe importante não contemplado no conteúdo 

programático: 

- Não há significado naquilo que não nos atravessa emocionalmente. 

Entre uma aula e outra, muitas inquietações atormentaram meu sono que, 

antes deste saber, era tão calmo e sereno. Paradoxalmente, ao tempo em que o considero 

libertador, assombro-me com o risco de ser livre. E, então, penso: se viver é arriscado, 

aprender é adoravelmente desconfortável, imagine amar ... Não havendo uma resposta 

indolor para tal aflição, retrucou o mestre: 

- Bem resolvidos nunca estaremos. Importa então descobrirmos o que 

podemos fazer e transformar mesmo na dor e na angústia (que, não à toa, é o mais 

evidente sintoma de que estamos vivendo a transição, ou seja, mudando). 

Qualquer pessoa que, confusamente, entrasse na sala de aula em tal momento, 

saberia de plano que era uma turma de Psicologia. Bem por isso, trazendo todo este 

conteúdo para a atuação profissional, explicou o professor que o bom analista é aquele 

que se torna inútil depois de um tempo e, finalizando a aula, bradou: 

- Assim também é o professor. 

Instantaneamente, pensei comigo: assim também são os pais. Concluí a 

disciplina dando-me conta de que o desafio da educação atravessa toda a nossa existência, 

ora como filhos, ora como alunos, profissionais, pais ou simplesmente como um 

caminhante que, a cada passo, se regozija por experimentar novos percursos, talvez não 

antes trilhados e por isso não contemplados no mapa.  

Num imaginário desafio de autoavaliação, penso que bastaria nos indagarmos 

sobre esta compreensão, assegurada, conforme a resposta, a possibilidade de recomeçar 

a caminhada refazendo a disciplina, ciente que o aprendiz e o percurso nunca mais serão 

os mesmos.  

 


