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UMA MIRADA NA TRAJETÓRIA DOCENTE:
CARTAS DE QUEM ENSINA

Una mirada en la trayectória docente:cartas
dequien enseña

Tania Maria Esperon Porto1

Resumo
Que experiências no caminho escolar são significativas para que o estudante
se torne professor? Como uma “secreta mirada” no trajeto escolar contribui
para formação docente? Essas e outras questões têm nos balizado no trabalho
com formação docente em diferentes níveis e situações vividas na universi-
dade e na escola básica. Utilizando como metodologia de pesquisa cartas
escritas por sujeitos em formação (graduação e pós-graduação na universida-
de e formação continuada na escola) para os professores que os marcaram,
procuramos através de uma incursão na memória escolar deste indivíduo
resgatar algumas dimensões e implicações vividas como estudante em seu
período escolar. Entendemos que, trazendo à tona uma “secreta mirada”
sobre o passado estudantil, o indivíduo tem melhores possibilidades de rever
o cotidiano escolar (próximo ou longínquo) e adquirir elementos para
reflexão sobre ele, mais especificamente sobre o ser-professor e o ser-aluno
nesse contexto. O resgate de trajetórias e de movimentos que levaram os
professores a serem o que são hoje desvela “marcas” e registros que dão
passagem a acontecimentos e vivências significativas na construção de seus
processos de formação e de autoformação. Mais do que contar e estudar
histórias, os indivíduos sentem necessidade de rever e escrever sobre a sua
história.
Palavras-chave: Secreta Mirada; Cartas; Formação Docente.
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Resumen
¿Qué experiencias en el camino escolar son significativas para que el
estudiante se vuelva profesor? ¿Cómo una “secreta mirada” en el trayecto
escolar contribuye para la formación docente? Ésas y otras cuestiones nos
vienen guiando en el trabajo con la formación docente en diferentes niveles
y situaciones vividas en la universidad y en la escuela básica. Buscamos
posibilitar una incursión en la memoria escolar de este individuo, a fin de que
rescaten algunas dimensiones e implicaciones vividas como estudiante en su
período escolar. Para tanto, han sido utilizadas, como instrumento de
investigación, cartas escritas por sujetos en formación (graduación y post-
grado en la universidad y la formación continuada en la escuela) para los
profesores que marcaron la vida de esos estudiantes. Entendemos que, al
evocar una “secreta mirada” sobre el pasado estudiantil, el individuo tiene
mejores posibilidades de rever el cotidiano escolar (próximo o lejano) y
adquirir elementos para reflexión sobre él, más específicamente sobre el ser-
profesor y el ser-alumno en ese contexto. El rescate de trayectorias y de
movimientos que han llevado a los profesores a que sean lo que son hoy,
desvela marcas y registros que dan pasaje a sucesos y vivencias significativas
en la construcción de sus procesos de formación y de auto-formación. Más
que contar y estudiar historias, los individuos sienten la necesidad de rever
y escribir sobre su historia.
Palabras-chave: Cartas; Secreta Mirada; Profesor; Historia.

Das coisas boas e belas que acabaram nos vem sempre uma luz e uma
capacidade de ver o mais banal com algum encantamento. Essa secreta
mirada que todo mundo pode ter, mas que o acúmulo de compromissos, o
excesso de deveres, a exigência de sermos cada vez mais competentes e
eficazes, talvez nos roube um pouco.
Esse secreto olhar cada um pode deixar vir à tona. E a vida voltará a ser
possível (LIA LUFT, 1998).

Como tudo começou... como tudo aconteceu

Que experiências no caminho escolar são significativas para que o
estudante se torne professor? Como uma “secreta mirada” no trajeto escolar
contribui para formação docente?

Este trabalho tem sua gênese num processo de formação docente em
serviço realizado no ano de 1996 a 2002. Naquela oportunidade realizamos
uma pesquisa-intervenção com um grupo de docentes de 5ª a 8ª série de uma
escola pública (apoio FAPERGS e CNPq), utilizando como instrumentos de
coleta de dados, além de entrevistas, questionários e observações, o uso de
mídias imagéticas (filmes, gravuras, fotos) e de interação (psicodramas, jogos
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dramáticos, escrita de cartas) que propiciam relações de aprendizagem entre
sujeitos, situações de comunicação afetiva, e um “mergulho” nas sensações
despertadas pelas mídias (PORTO, 2001, 2003). Foi neste período que lança-
mos mão, pela primeira vez pedagogicamente, de uma das mídias mais utiliza-
das através dos tempos, para interação entre pessoas: a escrita de cartas. Os
professores escreveram cartas para os primeiros professores, para o estudan-
tes que foram (menino/menina recém-ingressante na escola, e para o adoles-
cente que se descobre ao sabor das vivências escolares), tentando resgatar
imagens de sua infância e adolescência de forma que refletissem sobre si
mesmos (comunicação intrapessoal) e percebessem sentidos e significados
(vividos, planejados, superados, imaginados, vencidos, não-alcançados...), ra-
cionalizando sobre seu potencial de sujeito adulto professor. Em nossas mãos,
vimos surgir, cartas, recados, desenhos e poesias, encharcados de lembranças
e sentimentos de um tempo importante e significativo para os docentes em
formação. Percebemos que eles traziam à tona as crianças e jovens que foram,
os amigos e professores da época, as recordações de tempos e locais vividos
através de “imagens apagadas ou sonolentas, como renascimento e represen-
tação dos movimentos que os vão construindo infinitamente, repousando numa
relação reflexiva entre o vivido e o desejado”, conforme apresenta Peres (2002,
p. 155).

Estes dados nos permitiram conhecer mais de perto os professores
daquela escola, auscultar seus sentimentos, conhecer suas necessidades (pes-
soais e profissionais) e, principalmente, desvelar suas trajetórias de formação.
De posse desse material, resolvemos expandir a experiência de escritura de
cartas para os alunos em formação no espaço da universidade, procurando
desvelar, e quem sabe, instaurar, outras lógicas que justifiquem a formação
docente. Como trabalhamos com cursos de graduação e pós-graduação em
educação, trazemos, a seguir, algumas reflexões sobre uma pesquisa realizada
na Universidade Federal de Pelotas/UFPel, em 2003, com duas turmas em
processos de formação inicial (Pedagogia e Artes, num total de 80 alunos) e
com uma turma em processo de formação continuada (PPGE – Mestrado em
Educação, com 30 alunos). Embora os objetivos pretendidos e as modalidades
didáticas efetivadas tenham sido diferenciadas (pelos contextos e sujeitos dife-
rentes), apresentamos, resumidamente, alguns dos estímulos/metodologias de
trabalho propiciadas aos três grupos de alunos na universidade.

Como processo de aquecimento, primeira etapa do psicodrama, trou-
xemos, inicialmente, poesias e crônicas sobre a escola e/ou sobre os sujeitos
escolares, que foram lidas pelos alunos, sem reflexão teórica. Depois, fizemos
uma sensibilização para que retornassem, em imaginação, a um tempo e espa-
ço que lhes lembrassem uma escola e um professor que mais lhe marcaram
em sua caminhada estudantil. Tendo estímulos musicais como pano de fundo,
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fomos orientando os alunos para que se deslocassem no tempo e no espaço,
relembrando o prédio, as janelas, os corredores e as salas da escola por onde
transitavam. Orientamos para que sentissem os cheiros, lembrassem das cores,
formas, disciplinas, conteúdos e pessoas que conviviam no espaço escolar.
Fizemos aflorar as emoções destes contatos, assinalando para que as guardas-
sem consigo. Posteriormente, orientamos os alunos para que retornassem à
sala da universidade, trazendo consigo as imagens, as lembranças e os senti-
mentos que representavam, de algum modo, suas vivências pessoais. (ROJAS-
BERMÚDEZ, 1970)

Assim, “bem aquecidos” com as lembranças de seu passado escolar,
estado de espontaneidade, segundo Moreno, apud Rojas-Bermúdez (1970),
encaminhamo-los para a escrita de uma carta (modelo tradicional de corres-
pondência) para o professor ou professora visitada em pensamento. Escolhi a
carta como mídia de comunicação com o professor e aluno do passado pois
ela permite o registro informal de fatos vividos e é uma forma de comunica-
ção, não só com os sujeito e/ou situação vivida, mas com o estudante/profes-
sor que o sujeito representa naquele momento. De acordo com Dicionário
Aurélio Eletrônico-Século XXI, carta é uma “comunicação manuscrita ou im-
pressa devidamente acondicionada e endereçada a uma ou várias pessoas”.
(FERREIRA, 1999)

As cartas são instrumentos de pesquisa que nos auxiliam a traduzir e
refletir sobre as narrativas que representam o professor que os sujeitos tiveram
e o professor que são hoje (ou gostariam de sê-lo). Além destas, em vários
momentos utilizamos anotações resultantes de nossas observações no mo-
mento da escrita e da leitura das cartas pelos alunos, professores em forma-
ção. Percebemos que seus corpos – olhares, suspiros, lágrimas, risos, movi-
mentação de pernas, braços e cabelos – mostravam o quanto estavam “inqui-
etos” para expressar, por palavras, o que havia surgido em sua memória. É
incrível como o corpo mostra o que vai na alma (diria Moreno) e o que se
origina de sua “memória corporal”. É incrível como a “secreta mirada” afrouxa
as defesas sociais, deixando vir à tona processos históricos, profissionais e
existenciais de um passado, para alguns, já esquecido.

É o passado no presente gerando um desejo dinâmico e sempre renovado
sobre como estamos nos fazendo ou como vamos nos constituindo, sobre-
tudo ancorado num a priori de significados que atribuímos a diferentes
representações que nos produziram e que produzimos através da relação com
o outro em nós (PERES, 2002, p. 158).

Tudo isso porque trazemos conosco a possibilidade de perceber o
mundo dado e os registros e imagens que nos constituem. Parafraseando Ri-
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coeur apud Peres (2003), muitos outros nos constituem, assim como constitu-
ímos muitos outros, refletindo aprendizagens, criando ensinamentos em mo-
vimentos e acontecimentos segundo códigos de relações comunicacionais e
midiáticas. Assim, os sujeitos da presente pesquisa (professores em formação)
foram encaminhados para leitura de suas cartas e reflexão sobre os dados
trazidos por eles e pelos colegas. Cabe salientar que respeitamos a individua-
lidade de cada um e seu interesse ou não na leitura da carta. Nem todos
quiseram ler a carta em voz alta. Alguns, apesar de não lê-las, vieram me
entregá-las, com explicações, ao pé de ouvido, sobre sua timidez para ler e
desvelar processos existenciais.

Percebemos esta dinâmica como um processo pessoal que lhes pos-
sibilita a expressão de sentimentos e vivências de um passado, para alguns
prazeroso, para outros dolorido. Os pensamentos vieram recheados de emo-
ções, de sensações, de marcas, valores e saberes da experiência, porém foram
apresentados numa linguagem e conteúdo de um docente em formação na
universidade. A “ponte” entre o passado e o presente possibilitou uma nova
percepção do aluno sobre o processo vivido na possível construção de sua
professoralidade. A carta é um instrumento/mídia que possibilita a rememora-
ção e a reflexão sobre acontecimentos que produziram marcas,

(...) que inscreveram registros que dão passagens a outras criações. O sujeito,
de posse de seu material existencial, tem a possibilidade de ler a sua própria
condição e aquilo que se passa em torno dele... a professoralidade e
profissionalidade... que tem como objetivo uma aproximação e uma tentativa
de leitura compreensiva do imaginário docente (OLIVEIRA, 2002, p.166).

Assim, refletindo com os professores sobre as representações trazi-
das por eles (terceira etapa do psicodrama) e apropriando-nos de suas cartas
(com os devidos consentimentos), trazemos algumas análises sobre o ser pro-
fessor, evidenciadas em suas memórias. Lembramos que os nomes citados são
fictícios.

Mas o que significam essas memórias? Memórias recentes? Memórias
longínquas? Memórias que fazem brotar emoções, prazeres, dores, lágrimas,
risos, desejos, e ilusões escondidas (ou não) no seu ser. Memórias como as do
aluno do curso de Artes:

Grande amigo e professor. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa na sala
de aula durante um processo de volta ao passado – uma regressão temporal
que me levou ao antigo colégio onde tive as primeiras aulas de. lembrei de
ti e tive saudades dos nossos encontros musicais (o aluno não se identificou
-Artes)
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As palavras iniciais dessa carta mostram o prazer desse aluno em
buscar na sua memória, o contato com a realidade distante, evidenciando o
quanto elas são repletas de sentimentos e lembranças muitas vezes desconsi-
deradas na formação docente.

Para pensar sobre o conteúdo e o significado das cartas é necessário
pensar não só com a razão, mas com os olhos de sensibilidade, buscando
compreender o contexto do passado que influenciou o contexto do presente
e fornecer pistas para ir em busca do contexto do profissional em formação. A
seguir, apresentamos alguns elementos das correspondências, que nossos olhos
e nossa percepção captaram como significativos, para entender os processos
de formação docente.

O cérebro necessita do abraço para seu desenvolvimento

Um dos aspectos recorrentes na grande maioria das cartas foi a im-
portância das emoções e sentimentos nas práticas escolares. Cada um, com
seu jeito próprio de ser e de se manifestar elucidou um momento, um sentido,
um significado que lhe marcou na sala de aula. Suas recordações vieram en-
charcadas de palavras, tais como: atenção, dedicação, carinho, afetividade,
gostosa sensação, alegria, saudade, medo, que evidenciam o envolvimento do
professor com os alunos.

“Tua atenção e dedicação a cada um dos 900 calouros daquela instituição....fazia
com que brotasse de nós a idéia de que cada um tem seu próprio ritmo” – O aluno
não se identificou (Artes)
“...lembrei-me da senhora de quem eu tanto gostava, pois era muito carinhosa
comigo, vivia me elogiando, dizendo que eu era boa aluna, engraçado que das
outras professoras eu não lembro” – CR (Mestrado em Educação)
“Hoje tão perto e tão distante pareço sentir as mesmas emoções. Certezas e
dúvidas caminhado de mãos dadas... às vezes choro, outras dou risadas; quando
bate a saudade ocupo o espaço com lembranças, boas ou ruins, não sei... só sei
sentir, sentir, sentir...Acho que isso é vida!!!” – CL (Mestrado em Educação)
“Tu nos tratavas como se fôssemos teus filhos e não teus alunos. Dizias: olhem
para o Dindo, prestem muita atenção; isso não é difícil... sentia que eu (nós) era
(éramos) realmente importantes para ti e que a nossa aprendizagem para ti era
o único objetivo de estares ali”. – CA (Pedagogia)

Nessas escritas, vemos vínculos propiciados pelos sentimentos (aten-
ção, dedicação, saudade e carinho do professor), emoções (às vezes choro,
outras dou risadas) e desejos atendidos (de ser tratados... como filhos, ritmo
atendido...nossa aprendizagem era o único objetivo) que instauram relações
de aproximação e respeito entre professor e aluno.
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As emoções nas relações de aprendizagem estiveram presentes em
todos os cursos, mas com mais intensidade nas cartas das alunas de Pedago-
gia, para as quais as lembranças da escola vêm associadas às professoras
dedicadas, afetuosas que transmitem, no olhar, a alegria de ensinar. Para Frei-
re (1997, p. 165), a prática educacional é estritamente humana e não uma
“experiência fria, sem alma onde os sentimentos, as emoções, os desejos, os
sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista”. A
lógica racionalista que muitas vezes está presente nas escolas não deixa espa-
ço para a ternura, para a alegria e para aproximação nas relações entre profes-
sor e alunos. Para Maturana (1998), a ternura expande a intimidade e o prazer
de coexistência abre espaços de proximidade corporal com o outro e faz da
convivência uma fonte de bem-estar. É preciso descartar a falsa separação
entre a seriedade racionalista e a afetividade docente. Para o autor, a afetivida-
de não se acha excluída da cognoscibilidade, ou seja, o cumprimento da ação
docente não pressupõe uma atuação severa, fria e distante.

A carícia, o tato e a ternura são pontos de encontro onde se dão
relações mais autenticamente humanas. São a base do desenvolvimento da
inteligência emocional. Sem dúvida, o cérebro necessita do abraço para seu
desenvolvimento, como afirma Restrepo (1998). As estruturas cognitivas de-
pendem do alimento afetivo para alcançar picos na aventura do conhecimen-
to, ou seja, o cérebro, como órgão social, necessita de estímulos ambientais
para seu desenvolvimento. Assim, cérebro e sentidos constroem-se a partir da
interação com o ambiente, vivências culturais e linguagens O autor apresenta
a necessidade de a escola abrir espaços para as sensibilidades, vivências e
interações além da cognição. A ternura está presente quando abandonamos a
arrogância lógica universal e nos abrimos para a linguagem da sensibilidade,
captando o prazer e a dor; quando compartimos alimentos afetivos; fomenta-
mos o crescimento das diferenças; protegemos os alunos para que não sejam
contaminados pela racionalidade. O autor sugere a “ecoternura” como forma
de redefinição ecológica da cultura pela recuperação da sensibilidade perdi-
da. Essa perda de sensibilidade, muitas vezes acontece pelo uso irracional do
instrumento racional, que, no entender de Gutiérrez e Prado (2000), bloqueia
e esteriliza, de alguma forma, as relações, a percepção e o conhecimento. A
primazia da racionalidade pode levar à desconsideração dos seres, de suas
subjetividades e do cidadão em contato com seu meio. A meta da aprendiza-
gem é a busca do equilíbrio entre a razão e a sensibilidade como forma de
significação de práticas cotidianas. Assim, percebemos que o indivíduo se
constitui no

(...) entrelaçamento do emocional com o racional; logo, para melhorar a
comunicação no campo das idéias, é necessária a interação no campo

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.15, p.109-125, mai./ago. 2005.

Uma mirada na trajetória docente: cartas de quem ensina



8

emocional. Na comunicação expressamos o que pensamos e somos, procu-
rando interagir nos diferentes espaços dos quais participamos. Adquirimos
elementos para perceber o outro, perceber o que somos para e com o outro
e, principalmente, perceber como somos (PORTO, 2003, p. 92).

Nas reflexões de Porto (2003), Gutiérrez e Prado (2000), Freire (1997)
e Restrepo (1998), vemos valorizada a dimensão humana possibilitadora de
aprendizagens significativas e prazerosas para o indivíduo. Ainda nessa linha
de raciocínio, encontramos em Assmann (1999) explicações para a efetivação
de aprendizagens significativas e prazerosas. Para o autor, a morfogênese do
conhecimento tem algo a ver com a experiência do prazer, pois quando “esta
dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente instruci-
onal” (1999, p. 29). A escola não pode se furtar à sua responsabilidade com os
saberes historicamente acumulados, mas a aprendizagem implica além da ins-
trução informativa, a

(...) reinvenção e construção personalizada do conhecimento. E nisso o
prazer representa uma dimensão-chave. Re-encantar a educação significa
colocar a ênfase numa visão da ação educativa como ensenjamento e
produção de experiências de aprendizagem (ASSMANN, 1999, p. 29).

A vida se gosta, diz-nos o autor, e por isso, os educadores devem
refletir sobre a concretude da vida dos alunos com seu dinamismo vital e
cognitivo, para que a educação não anule a dinâmica vital dos desejos de
vida, “transformando os aprendentes em meros receptáculos instrucionais,
pensando apenas na transmissão de conhecimentos supostamente já prontos”
(ASSMANN, 1999, p. 29).

Na fala de FR, vemos o prazer e o envolvimento do aluno para apren-
dizagem a partir de experiências propiciadas pela escola.

“Mesmo depois de 12 anos ainda lembro das aulas de Ciências em que
dávamos voltas na quadra para procurar diferentes tipos de folhas, ou então
das experiências que fazíamos em aula... o carinho que tu tinhas com todos
os alunos... espero que daqui há uns anos eu também possa ser lembrada
assim...” – FR (Pedagogia)

Sorte nossa que alguns Mestres deixam flores em nosso caminho

Sorte nossa que, crepuscularmente, ainda haja alguns Mestres por aí, trilhando
o caminho da Noite para o Dia e do Dia para a Noite e deixando-nos flores
nos montes de pedras que, por vezes, encontramos por estes caminhos
(SANTOS, 2002, p. 150).
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A metáfora das flores na reflexão de Santos (2002) e as análises de
Assmann (1999) encontram ressonância na carta de FR, para quem a professo-
ra de Ciências deixou marcas positivas em seu caminho, fazendo com que ela
também queira ser lembrada pelos alunos.

Os sentimentos despertados pelos professores nos alunos encami-
nham-nos para uma outra categoria de análise que possibilita entender um
pouco mais a construção do docente: incorporação do modelo relacional que
resgata as relações de amorosidade vividas. O conhecimento deste fato está
presente em algumas pesquisas, entre elas, Cunha (1992). A autora levantou
dados com docentes de ensino superior, que comprovam que os comporta-
mentos dos professores têm relação com a prática pedagógica vivenciada com
os mestres em sua trajetória escolar.

Os sujeitos de nossa pesquisa também apontaram como principais
justificativas para essa influência aspectos relacionados com o domínio do
conteúdo, a organização metodológica da aula, as relações democráticas vivi-
das e os valores adquiridos com os professores que tiveram. A maioria dos
alunos docentes trouxe exemplos de experiências positivas, afirmando que se
identifica com o modelo que teve e pretende reunir, em sua prática profissio-
nal, características desejáveis destes mestres. Os depoimentos a seguir assim
evidenciam:

“Obrigada por ter estado alguns momentos comigo, pois a partir deles construí
e continuo construindo o que sou hoje”– FS (Mestrado em Educação)
“Posso lhe dizer que escolhi ser sua colega de profissão...certamente escolhi
pensando em ser uma professora diferente como você.” – FC (Pedagogia)
“... Através de suas atitudes introjetei em minha vida a máxima de que as
professoras são as pessoas mais importantes no cunho da personalidade dos
alunos. Moldei minha vida, a cada passo, tentando alcançar meu modelo: a
minha professora....” – FN (Mestrado em Educação)

Apesar de alguns termos diretivos na terceira carta (moldei, cunho),
percebemos em todas elas que muitas atitudes docentes são tomadas como mo-
delo de profissionalismo, de vida, de ação, pelos professores. Muitas vezes, o
docente não tem consciência como uma palavra, um gesto ou uma ação “deixam
marcas profundas” em seus alunos, acompanhando-os durante muito tempo.

Para Restrepo (1998), depois de muitos anos de formação (escola, uni-
versidade), de convivência com os outros em diferentes espaços, não são tanto as
cadeias de argumentos ou de informações que nos vêm à lembrança, mas o

(...) clima afetivo e interpessoal que pudemos respirar... o que permanece
gravado na memória é o manejo autoritário ou acariciador que as pessoas e
instituições do entorno puseram em prática ao nosso respeito... Afeições e
não argumentos, hábitos e não juízos, gestos muito mais do que palavras e
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proposições, é o que nos resta depois de trafegar muitos anos pelo mundo,
pelas salas de aula e pela academia, como sedimento residual de experiências
e de aprendizagens (1998, p. 58-59).

Concordando com os autores, entendemos que, de alguma forma, o
docente em formação pode vir a reproduzir comportamentos de seus mestres,
sem uma reflexão sobre eles – não é o que observamos na fala de FS, que traz
o sentido de processo docente em construção – assim, esta vertente precisa
ser considerada na formação docente, sem perder de vista o quanto o sujeito
em formação aprende com a prática do cotidiano, com a convivência e com
os intercâmbios afetivos.

Vida é aprendizado: aprendizado do inusitado e das relações com
os outros

A vida é um constante aprendizado. A gente lê, a gente conversa, a gente faz
terapia, a gente puxa pra tirar nota dez no quesito sabe tudo.. (A gente precisa)
... poder se divertir com os próprios erros... saber lidar com o inusitado... em
vez de acreditar em telepatia, é melhor acreditar no poder de nossa voz...
Basta desaprender o receio de mudar (MEDEIROS, 2003).

Marta Medeiros em sua crônica “Aprendendo a desaprender” brinca
com as palavras incitando-nos a refletir sobre as formas de aprendizagem que,
muitas vezes, somos condicionados, sem nos darmos conta dos muitos outros
saberes e formas de aprendizagem, pelas relações, que constantemente propi-
ciamos e nos deparamos. Para a jornalista, mesmo as coisas que a gente já
sabe é preciso aprendê-las a fazer melhor, sem medo de aprender.

Na carta de FA (Mestrado) temos um exemplo de como os conteúdos
eram trabalhados sem consideração aos tempos dos alunos, e à necessidade
de diálogo e aproximação com eles.

Nunca, mesmo que a expressão seja forte, havia parado para escrever a vocês.
Agora, tenho o objetivo de lembrar ... dos encontros e desencontros... Sabe
meu maior conflito? Aquilo que vocês me ensinaram... noto que estes mesmos
conhecimentos/conteúdos nunca foram conversados comigo. Talvez um
simples diálogo tivesse evitado uma aluna cheia de medalhas, mas tão
travessa. Talvez eu não ficasse conversando com os colegas em momen-
tos inadequados – FA (Mestrado em Educação, grifos nossos)

São vários elementos presentes nesta escrita, mas todos dizem res-
peito às relações mantidas na escola. Relações de encontros e desencontros
em sala de aula; relações de um ensino calcado na “transmissão de conheci-

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.15, p.109-125, mai./ago. 2005.

Tania Maria Esperon Porto



11

mentos” onde o professor não tem tempo para conversar com os alunos, pois
tem muitos conteúdos para serem desenvolvidos, gerando relações autoritári-
as e não comunicacionais. FA percebe que o diálogo com o professor e com
os colegas é uma forma de aprendizagem pela interlocução com a vida, con-
teúdos e sujeitos escolares.

O processo educativo permeado pela comunicação exige diálogo,
partilha e consideração ao outro que pensa/age igual ou diferente de nós. No
entender de Penteado

(...) é um processo de partilha consentida, de colaboração, de solidariedade.
Nunca um processo de dominação-subordinação. Admite a recusa, o ponto
de vista diferente. É receptivo ao enfado e ao entusiasmo. Exige problema-
tização. Orienta-se pelo princípio da alteridade que considera a presença do
outro em cada atitude profissional (...) trata-se de considerar o outro aluno,
como alguém portador de posicionamentos.... capaz de se comprometer...
(1998, p. 19)

As relações democráticas construídas entre os sujeitos emergem do
diálogo, respeito, interlocução, consideração aos diferentes e construção do
cidadão, conforme palavras de FA e de FE (a seguir). É o que Arroyo (2000)
chama de ação entre sujeitos sociais e culturais, com comunicação entre adul-
tos e crianças, entre os diversos espaços e tempo de formação dos indivíduos.

“Uma das fases mais importantes de minha vida passei dentro da escola. Lá
construí minha personalidade, fiz amigos, aprendi a ser cidadão, com
responsabilidades. E isso tudo, porque a educação que recebi, a filosofia da
escola me ajudaram e muito, nesta caminhada, que hoje, já adulta, dou tanto
valor”– FE (Mestrado em Educação)

Na escrita das duas alunas o Mestrado (FE e FA), vemos como o
indivíduo é construído, cotidianamente. Essa idéia encontra respaldo em Res-
trepo (1998), para o qual as disposições sensíveis são construídas de maneira
sutil na interação cotidiana, na dinâmica da aula, nos intercâmbios afetivos e
nos exercícios de poder que trespassam tanto a escola como a família. Assim,
a soma diária das diferentes pessoas com as quais o indivíduo convive e o
movimento e aproximação com o outro fazem-no crescer individual e profis-
sionalmente; é o que o habilita a participar neste mundo de relações, que
implicam em formas de comunicação.

Só nos comunicamos a partir daquilo que somos capazes de perceber.
Assinala Freire (1997, p. 154): “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros,
inaugura com seu gesto, a relação dialógica que se confirma como inquietação
e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História”.
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Apesar das divergências, os sujeitos, aproximando-se e abrindo-se
para pontos de vista dos outros, ajudam-se mutuamente. Na sociedade de
informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a en-
sinar e a aprender; a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individu-
al, o grupal e o social. Desejamos compartilhar com os outros desejos, desco-
bertas, afetos, temores, necessidades...

O sujeito que dialoga e reflete tem a capacidade de utilizar o pensa-
mento como atribuidor de sentidos e significados, pois a reflexão, a interação,
os movimentos e a dialogicidade conduzem professores e alunos a um pro-
cesso de convivência. E nesse processo de convivência, o crescimento aconte-
ce impulsionado pela busca de espaços de liberdade, autonomia e ação, que
permitem ao indivíduo o estabelecimento de relações e vínculos com os ou-
tros.

As cartas de FE e de RI (Mestrado em Educação) evidenciam o co-
nhecimento dessas professoras sobre a importância das relações na constru-
ção de sua personalidade (como estudante e, conseqüentemente, professor).

Foste tão importante para mim e prá tantas outras crianças. E o pior é que não
me lembro de algum dia ter te dito isso. De qualquer forma, digo agora... Tia
... querida, com certeza eu não seria a mesma sem passar por ti. Eras viva,
alegre, radiante e conseguias contagiar a todos com o teu jeito. Sinto muito
a tua falta! – RI (Mestrado em Educação)

As autoras das cartas, num misto de nostalgia e afetos relembrados,
trazem, além da percepção das relações construídas, reflexões (a partir do
referencial atual), sobre o que valorizam hoje e não foi externado (por RI)
naquela época: o quanto a mestre e a escola foram importantes para sua vida.
São as aprendizagens de que nos fala Medeiros, e as flores de que nos fala
Santos (2002).

A verdade e a sabedoria estão em si mesmas envoltas por brumas e
mistérios

Brumas e mistérios sobre a pessoa do professor. Durante muitos anos
ensinamos na academia a necessidade de o pesquisador manter distanciamen-
to do objeto (sujeitos) que pesquisa. Era o que a ciência positivista pregava: a
busca da neutralidade, tanto do pesquisador, como do profissional professor.
Ainda hoje, na universidade, há poucos espaços, sob a organização docente,
que propiciam ao aluno em formação, falar de si e de como ele chegou nesta
trajetória, nesta constituição. As atividades são organizadas de forma que os
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“conteúdos sejam ensinados” e não de forma que sejam abertos espaços para
diálogo e reflexão sobre “quem eu sou”.

De onde vim? Quem eu sou? O que gosto? O que quero? Para onde
vou?

São mistérios e brumas. Para Peres (1999, p. 168), “a verdade e a
sabedoria estão em si mesmas envoltas por brumas e mistérios, não podendo
mais comportar um conhecimento usual”.

Ao falar de si para o outro (na carta, para um sujeito distante; na sala
de aula, para professores e colegas), o indivíduo ultrapassa os mistérios da
academia, em busca de um resgate de sua trajetória pessoal e profissional e da
exposição de sua intimidade. Resgatando o adormecido, ele mostra seus an-
seios, desejos e expectativas (satisfeitas ou não), demonstrando, assim, uma
atitude corajosa para exposição de si e uma certa cumplicidade com quem o lê
ou ouve, conforme podemos perceber na carta de RA.

Eu não estou conseguindo lhe falar, professor; me sinto angustiada, não
sei..., me faltam palavras,sempre fui aquela aluna quieta, que sentava na
frente, que fazia as tarefas pedidas e rezava para não ser chamada para
responder em aula... acho até que muitas vezes passei despercebida. Isso
foi no 1º e 2º grau... não sei direito o momento da minha mudança...
escrevi mais de mim do que para você professor. Talvez porque necessitasse
lhe contar um pouco de mim, já que me escondi de você – RA (Mestrado
em Educação)

Em nossa pesquisa as cartas apontaram para uma outra modalida-
de de compreensão e concepção sobre ser professor. Conforme Peres:

(...) abre-se um espaço de reflexão, no sentido de que o futuro professor possa
pensar-se enquanto aprendiz de si mesmo – formando/formador.
Espaço para o resgate da trajetória de sua aprendizagem, dos saberes pessoais
com seus diferentes sentidos; (além) de olhar a prática de outros docentes em
sala de aula, para resignificação do pessoal no profissional (1999, p. 170).

O sujeito RA não escreveu a carta para um professor apenas. Ele cha-
mou para conversar os vários professores que o marcaram, seja “pela sua doçu-
ra, seja pela sua dureza”. Percebeu que estava com a necessidade de falar de si
e não do(s) professor(es) para quem imaginava estar escrevendo. Relembrou
sua trajetória de timidez perante os mestres. Segundo relata, ele mudou; não se
deixa mais intimidar pelos professores, embora não tenha querido ler sua carta
em classe para os colegas. Salientamos que, hoje, ele ainda é um aluno que fala
pouco (timidez?), mas com participação desembaraçada nas atividades propos-
tas, principalmente quando está motivado para tal.
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O professor em formação, ao falar de si para o outro contribui para
que o coletivo se instaure. A escrita e leitura de cartas no coletivo é um cami-
nho rico que põe em discussão diferentes contextos, situações, sentimentos e
práticas individuais e coletivas.

A aprendizagem no coletivo pressupõe movimento e provisoriedade. Sempre
há algo para aprender. E se há algo para aprender, é porque os indivíduos
não sabem tudo e, estando abertos para ouvir e conversar com os colegas,
seus conhecimentos estão em construção (PORTO, 2003, p. 91).

Um espaço em construção necessita de um tempo maior para aten-
der os diferentes tempos dos indivíduos que se constroem no coletivo, (e
constroem o coletivo), e este tempo é único para a situação em estudo. Assim,
a identidade docente constrói-se segundo processos distintos e únicos e não
apenas pela acumulação de cursos, palestras e técnicas. Estrutura-se pelos
saberes, conhecimentos e vivências do indivíduo e pela “interação entre as
dimensões pessoais e profissionais que permitem ao professor apropriar-se de
seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias
de vida” (NÓVOA, 1992, p. 25).

O diálogo entre professores é fundamental para consolidar a prática
profissional e para a criação de redes coletivas de trabalho (e estudo). O
coletivo é uma postura pedagógica de aprendizagem que possibilita interação
entre os sujeitos e o desocultamento de

(...) vozes, experiências e histórias pelas quais eles dão sentido ao mundo,
contribuem para o resgate de sua auto-estima e expressividade. Contribuem,
ainda, não só para reflexão sobre o contexto escolar, como também para
reflexão sobre os aspectos pessoais/subjetivos de sua profissionalidade
(PORTO, 2003, p. 91-92).

Algumas (in)conclusões

Muitos (90%) sujeitos das cartas analisadas agradeceram ao que vive-
ram na escola e aos professores que tiveram, mostrando valorização pelos
mestres e uma certa postura de igualdade na ação profissional. Falaram do
lugar que ocupam hoje: colegas professores, apesar do contexto distante para
o qual se referem. Viverem o processo de recordação de um tempo escolar,
estampando, no corpo, emoções que se reverteram em sorrisos ou em lágri-
mas. Tivemos alunos que saíram da sala para não mostrar suas lágrimas. Um
deles (RL) disse-nos, no corredor: “como a senhora é má, professora”, referin-
do-se ao fato de tê-lo feito chorar. Provavelmente este aluno não esperava vir
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para uma aula de Pós-Graduação relembrar seu passado e chorar, subverten-
do a ordem estabelecida de uma classe na universidade (palavras suas). Ele
não havia conseguido terminar a carta e, ao conversarmos, em particular,
sobre a metodologia e o processo vividos e o significado por ele atribuído ao
“ser má”, optou por me escrever uma nova carta, revelando os motivos de sua
emoção. Para ele,

O ser má refere-se ao fato de trazer o inesperado, de fugir do esperado, de
nos levar a experiências novas, desconhecidas, de nos colocar frente a um
mundo novo, que nada mais é do que desviar o olhar do aparente e focá-lo
em outros fragmentos, do que foram a nossa realidade e marcaram o nosso
subconsciente e nos ajudam a ser como somos. Não estamos preparados para
subverter a ordem, o esperado, o normal. Quem rompe com essa barreira
provoca o choque. O choque desestrutura, tira as coisas dos seus devidos
lugares, arrumadinhos, isto é aqui, aquilo é ali. Seqüências e conseqüências
de coisas, de conhecimentos, isto é, padronização...
O fato de nos conectar a outros elementos, provoca o choque, mexe nas
estruturas, subverte a ordem esperada das coisas. A experiência de regressão
à escola nos proporcionou esta conexão, o ponto de contato, a tomada que
nos ligou a um mundo diferente ou ao mesmo mundo, sob um outro prisma,
que nos remete a outros elementos que sempre estiveram ali. Valeu a
descoberta, a retirada do que cobria uma realidade ... RL, (Mestrado, grifos
nossos)

As ações evidenciadas na carta – palavras em negrito, entre elas:
subverter, conectar, mexer – mostram como o processo pedagógico vivido
na universidade pode fazer conexão com um tempo cronológico distante,
porém significativo para o aluno, onde ele tem oportunidade de refletir e
descobrir processos vividos na constituição de sua docência. E nós, pes-
quisadores abertos para instrumentos de pesquisa que desocultam sensibi-
lidades, afetos e relações, adquirimos elementos para reflexão sobre os
processos de construção e, principalmente, de desvelamento do professor
por ele próprio, para consigo e com os outros.

Encontrar o eco das palavras e significações docentes na trajetória
escolar permite buscar, como aponta Peres (1999), ressonância nas teorias e
nas palavras de muitos outros que fazem e farão parte do ofício de ser profes-
sor.

Portanto, vimos que as “secretas miradas” dos professores em seu
passado escolar permitem vir à tona, buscas, rupturas e ecos para o sujeito
conhecer-se, ouvir-se e confrontar-se com o desconhecido que vive em si e
fora de si, ou com o
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(...) mundo diferente ou mesmo visto sob outro prisma”, conforme palavras
de RL. Assim, os requisitos das trajetórias docentes vão além do resgate de
histórias e modelos de professores. Evidenciam a presença de sentimentos e
comunicações na ação pedagógica, auxiliando-os a refletirem sobre a
construção de seus processos de formação, aceitando-se e respeitando-se
porque “sem aceitação e respeito por si mesmo não se pode aceitar e respeitar
o outro, e sem aceitar o outro como legítimo outro na convivência, não há
fenômeno social”. (MATURANA , 1998, p. 31).
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