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REFLEXÕES PESSOAIS SOBRE ENSINAR E APRENDER 

ROGERS, Carl (1952): Reflexões pessoais sobre ensinar e aprender in Tornar-

se Pessoa (1961), Capítulo XI. 

 

Este capítulo é o mais curto deste livro, mas, se minha experiência pode servir 

de critério, será igualmente o mais explosivo. Ele tem (para mim) uma 

história divertida. 

Eu tinha aceitado, com alguns meses de antecedência, participar de uma 

reunião de estudo organizada pela Universidade de Harvard sobre o seguinte 

tema: “Perspectivas sobre a influência das aulas no comportamento humano 

“. Tinham me pedido para fazer uma demonstração do “ensino centrado no 

aluno” — ensino fundamentado nos princípios terapêuticos que eu procurava 

aplicar à educação. Parecia-me, no entanto, que gastar duas horas com um 

grupo já adiantado de alunos para tentar ajudá-los a formular os seus 

próprios objetivos e responder ao que eles pensavam, acompanhando-os 

nesse intento, seria bastante artificial e pouco satisfatório. Não sabia o que 

fazer ou apresentar. 

Nessa conjuntura, parti para o México para uma das nossas viagens de 

inverno, pintei, escrevi e tirei fotografias, mergulhando ao mesmo tempo nas 

obras de Soeren Kierkegaard. Tenho certeza de que o esforço honesto deste 
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autor para chamar as coisas pelo seu nome me influenciou mais do que eu 

pensava. 

Quando estava prestes a regressar tive de enfrentar a minha obrigação. 

Lembrei-me de que conseguira por vezes iniciar durante as aulas discussões 

verdadeiramente significativas, exprimindo uma opinião pessoal e tentando 

depois compreender e aceitar as reações e os sentimentos muitas vezes 

extremamente divergentes dos estudos. Pensei que seria esta a forma de 

levar a cabo a minha tarefa em Harvard. 

Pus-me então a escrever, da maneira mais séria que me era possível, as 

minhas experiências em relação ao ensino, tal como este termo é definido nos 

dicionários, bem como a minha experiência com a aprendizagem. Estava 

muito longe dos psicólogos, dos pedagogos e de colegas cautelosos. Escrevia 

simplesmente o que sentia, com a certeza de que, se não o esti vesse fazendo 

corretamente, a discussão me ajudaria a voltar ao caminho certo. 

É possível que houvesse ingenuidade da minha parte, mas não considerava o 

material assim preparado inflamável. E depois, pensava eu, todos os 

participantes na reunião de estudo eram cultos, professores habituados à 

autocrítica, ligados por um interesse comum pelos métodos de discussão nas 

aulas. 

Quando cheguei à reunião, apresentei minhas ideias tal como as tinha 

escrito, gastando nisso apenas alguns momentos, e declarei aberta a 

discussão. Aguardava uma resposta, mas não estava à espera do tumulto que 
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se seguiu. A emoção era intensa. Parecia que eu lhes estava ameaçando o 

emprego, que estava, evidentemente, dizendo coisas cujo sentido me 

escapava, etc., etc. De vez em quando, surgia uma voz calma de apreciação 

de um professor que sentia o mesmo, mas que nunca ousara formulá-lo. 

Parecia que nenhum dos membros do grupo se lembrava de que a reunião 

consistia numa demonstração do ensino centrado no estudante. Tenho, no 

entanto, a esperança de que, ao reconsiderarem o que se passou, cada um 

compreenderá que viveu uma experiência do ensino centrado no aluno. 

Recusei defender-me com respostas às perguntas e aos ataques que surgiam 

de toda a sala. Procurei aceitar e entrar num contato empático com a 

indignação, a frustração, as críticas que os participantes manifestavam. 

Acentuei que tinha simplesmente expresso algumas perspectivas pessoais. 

Não pedia, nem esperava, que os outros concordassem comigo. Depois de 

muito barulho, os membros do grupo começaram a exprimir com uma 

franqueza crescente, seus próprios sentimentos significativos com relação ao 

ensino — sentimentos muito divergentes dos meus e divergentes entre si. Foi 

uma sessão extremamente estimulante para a reflexão. Pergunto se algum 

dos participantes dessa reunião conseguiu esquecê-la. 

O comentário mais significativo partiu de um dos participantes da reunião, na 

manhã seguinte, quando me preparava para deixar a cidade. Disse-me só o 

seguinte: “Você ontem tirou o sono de muita gente 
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Não fiz qualquer tentativa para publicar esse curto fragmento. Meus pontos 

de vista sobre a psicoterapia já tinham feito de mim uma 'figura controversa' 

entre psicólogos e psiquiatras. Não queria acrescentar os educadores a essa 

lista. O texto foi, no entanto, amplamente divulgado entre os participantes da 

reunião e, alguns anos mais tarde, duas revistas pediram autorização para 

publicá-lo. 

Depois destes fundamentos históricos, talvez fiquem desapontados com o 

texto. Pessoalmente, nunca pensei que fosse incendiário. Ele continua a 

traduzir alguns dos meus mais arraigados pontos de vista no campo da 

educação. 

Pretendo apresentar algumas breves observações, na esperança de que, se 

provocarem reações de sua parte, eu possa clarificar minhas próprias ideias. 

Acho que pensar é uma coisa embaraçosa, particularmente quando penso 

nas minhas próprias experiências e procuro extrair delas a significação que 

parece ser genuinamente inerente a elas. A princípio, estas reflexões são 

bastantes satisfatórias porque parecem levar à descoberta de um sentido e 

de uma certa estrutura num todo complexo de elementos isolados. Mas, 

depois, frequentemente isso se toma desanimador porque compreendo 

como essas reflexões, que têm para mim tanto valor, parecem ridículas a 

muita gente. Tenho a impressão de que, quase sempre, quando tento 

descobrir o significado da minha própria experiência, me vejo levado a 

conclusões consideradas absurdas. 
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Procurarei por conseguinte condensar, em três ou quatro minutos, aquilo 

que extraí da experiência das aulas e da experiência na terapia individual ou 

de grupo. O resultado não procura ser uma conclusão seja para quem for ou 

um guia para o que os outros deveriam ser ou fazer. Trata-se de uma 

expressão muito provisória do significado que, em abril de 1952, minha 

experiência tinha para mim e algumas das questões perturbadoras 

levantadas pelo seu caráter absurdo. Vou formular cada uma das idéias a que 

cheguei num parágrafo separado, não porque se alinhem segundo uma 

ordem lógica qualquer, mas porque cada resultado tem uma importância que 

lhe é específica. 

a) Posso tomar como ponto de partida a seguinte ideia, dado o objetivo 

dessa reunião. Segundo minha experiência, não posso ensinar a outra pessoa 

a maneira de ensinar. Trata-se dc uma tentativa que é, para mim, a longo 

prazo, vã. 

b) Creio que aquilo que se pode ensinar a outra pessoa não tem grandes 

consequências, com pouca ou nenhuma influência significativa sobre o 

comportamento. Isto parece ato ridículo que não posso deixar de colocá-lo 

em dúvida ao mesmo tempo que o estou formulando. 

c) Compreendo cada vez melhor que apenas estou interessado nas 

aprendizagens que tenham uma influência significativa sobre o 

comportamento. É muito possível que se trate unicamente de uma 

idiossincrasia pessoal. 
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d) Sinto que o único aprendizado que influencia significativamente o 

comportamento é o aprendizado autodescoberto, auto-apropriado. 

e) Um conhecimento autodescoberto, essa verdade que foi pessoalmente 

apropriada e assimilada na experiência, não pode ser comunicada 

diretamente a outra pessoa. Assim que um indivíduo tenta comunicar essa 

experiência diretamente, muitas vezes com um entusiasmo absolutamente 

natural, começa a ensinar, e os resultados disso não têm consequências. 

Animou- me recentemente descobrir que Soeren Kierkegaard, o filósofo 

dinamarquês, chegara a uma conclusão idêntica, partindo da sua própria 

experiência, e a exprimira com toda a clareza há cerca de um século. Parece 

portanto menos absurdo. 

f) Como consequência do que se disse no parágrafo anterior, compreendi que 

tinha perdido o interesse em ser professor. 

g) Quando tento ensinar, como faço às vezes, fico consternado pelos 

resultados, que me parecem praticamente inconsequentes, porque, por 

vezes, o ensino parece ser bem-sucedido. Quando isso acontece, verifico que 

os resultados são prejudiciais, parecem levar o indivíduo a desconfiar da sua 

própria experiência e isso destrói uma aquisição de conhecimentos que seja 

significativa. Por isso, sinto que os resultados do ensino ou não têm 

importância ou são perniciosos. 
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h) Quando considero os resultados do meu ensino passado, a conclusão real 

parece ser a mesma — ou foi prejudicial ou nada de significativo ocorreu. Isto 

é francamente aflitivo. 

i) Por conseguinte, compreendi que estava unicamente interessado em ser 

um aluno, de preferência em matérias que tenham qualquer influência 

significativa sobre o meu próprio comportamento. 

j) Sinto que é extremamente compensador aprender em grupo, nas relações 

com outra pessoa, como na terapia, ou por mim mesmo. 

k) Julgo que, para mim, uma das melhores maneiras, mas das mais difíceis, de 

aprender é abandonar minhas defesas, pelo menos temporariamente, e 

tentar compreender como é que a outra pessoa encara e sente a sua própria 

experiência. 

1) Para mim, uma outra forma de aprender é confessar minhas próprias 

dúvidas, procurar esclarecer meus enigmas, afim de compreender melhor o 

significado real da minha experiência. 

m) Toda essa série de experiências e de conclusões a que cheguei lançaram-

me num processo que tanto é fascinante como, por vezes, aterrorizador. Ou 

seja, parece indicar que devo me deixar levar por minha experiência numa 

direção que me parece positiva, para objetivos que posso definir 

obscuramente, quando procuro compreender pelo menos o significado 

normal dessa experiência. Isto dá a sensação de flutuar numa corrente 
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complexa de experiência, com a possibilidade fascinante de compreender a 

complexidade das suas constantes alterações. 

Receio ter-me afastado do problema em discussão: aprender e ensinar. 

Permitam-me que volte a introduzir uma observação prática, declarando que 

essas interpretações da minha própria experiência, por si mesmas, podem 

parecer estranhas e aberrantes mas não particularmente chocantes. E é no 

momento em que compreendo suas implicações que estremeço um pouco ao 

ver o quanto me afastei do mundo do senso comum que, como todos sabem, 

está certo. Posso ilustrá-lo dizendo que, se a experiência dos outros for 

semelhante à minha e se eles tiverem chegado a idênticas conclusões, 

decorrerão deste fato inúmeras consequências: 

a) Uma tal experiência implicaria que se deveria renunciar ao ensino. As 

pessoas teriam de reunir-se se quisessem aprender. 

b) Devíamos renunciar aos exames. Eles medem apenas o tipo de ensino 

inconsequente. 

c) Pela mesma razão, deveríamos acabar com diplomas e graus acadêmicos. 

d) Deveríamos abandonar os diplomas como títulos de competência, em 

parte pela mesma razão. Outra razão reside no fato de um diploma marcar o 

fim ou a conclusão de alguma coisa, e aquele que aprende está unicamente 

interessado em continuar a aprender. 



9 

 

e) Uma outra implicação seria abolir a exposição de conclusões, pois 

compreenderíamos que ninguém aprende nada de significativo a partir de 

conclusões. 

Julgo que é melhor ficar por aqui. Não quero precipitar-me no fantástico. O 

que sobretudo pretendo saber é se algo do meu pensamento interior, tal 

como tentei descrevê-lo, diz alguma coisa à vossa experiência docente tal 

como a tendes vivido e, se assim for, qual será para vós o significado dessa 

vossa experiência. 

 

 


