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Por que escolhemos o curso de Pedagogia: o estudante com a palavra 
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Medeiros, Sandra Albernaz de [Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO] 

Resumo: 

Com o fim do concurso de vestibular na UNIRIO e sua adesão total ao Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM) os estudantes que se matriculam no curso de Pedagogia desta 

universidade têm mudado de expectativas quanto à sua formação. O que tínhamos há cerca de 

dez anos eram estudantes que fundamentalmente esperavam obter conhecimentos com a 

finalidade de se tornarem professores. O projeto pedagógico do curso, nesta época, respondia a 

tal demanda. Atualmente, essa expectativa mudou e encontramos pessoas que chegam a nosso 

curso expressando diferentes desejos, até mesmo o de não permanecer conosco e frequentar 

outra graduação, como Direito, Psicologia, Medicina, Ciências Políticas, por exemplo. Um fato 
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novo na população ingressante é a presença de pessoas que já se aposentaram e que retornam à 

universidade com uma perspectiva que não envolve preocupações com o mercado de trabalho. 

Por outro lado, já no início do curso temos observado um número razoável de estudantes 

evadidos, assim como há outros que se formam e que declaram ter se apaixonado pelas questões 

da Educação com as quais entraram em contato. Apesar dessas observações, consideramos 

insuficiente o conhecimento que a universidade tem a respeito de seus alunos. Os dados 

disponíveis tornam-se puramente estatísticas, que homogeneizam as singularidades do alunado, 

que passamos a conhecer quando de sua chegada. Tais instrumentos não são suficientes para 

expressar as experiências e desejos destes jovens. Pensamos que seria proveitoso irmos ao 

encontro dessas pessoas e de seus processos subjetivos para podermos estabelecer relações 

educativas que não apenas envolvam o conhecimento transmitido, mas que levem em conta 

aquele que não é acumulado no tempo, mas que se renova a cada semestre letivo. 

O trabalho investigativo relata nossa experiência e a de um grupo de alunos dos cursos de 

Pedagogia e Biblioteconomia da UNIRIO, que participaram de um processo de escuta de 

depoimentos de novos estudantes no curso de Pedagogia. Nosso objetivo era o de compreender 

os motivos pelos quais os ingressantes realizam esta escolha, dada a evasão já citada. 

Pretendemos nos aproximar de suas subjetividades, a fim de compreender suas possíveis 

escolhas e verificar o quão assujeitados estariam a fatores alheios a seu próprio desejo e sua 

própria escolha, por exemplo pressões familiares ou normas institucionais. Todos os 

depoimentos foram gravados em imagem, o objetivo final sendo a produção de um 

documentário com este material. As narrativas partiram da seguinte pergunta: “porque você 

escolheu o curso de Pedagogia da UNIRIO?”. Trabalhamos usando como referencial 

metodológico as “histórias de vida” e a gravação de imagem e som visou, de início, captar 

expressões e tonalidades destes sujeitos, já que entrevistas não oferecem a possibilidade de 

estarmos sensíveis às nuances das falas dos sujeitos em foco. A análise do material recolhido é 

feita numa ótica foucaultiana, considerando suas diferentes noções de resistência e de 

assujeitamento. 

Nossa problemática tem caráter original, pois não encontramos na literatura nenhuma referência 

que envolva estudos sobre as pessoas jovens e adultas que ingressam no curso de Pedagogia.  

Palavras-chave: 

Estudantes de Pedagogia, escolhas, subjetividades, assujeitamento. 
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Introdução 

O curso de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) completa 

em 2012 seus 25 anos de criação. Ao longo destes anos seus projetos pedagógicos sofreram 

transformações importantes. Há vinte anos atrás o curso de Pedagogia se propunha formar 

profissionais que atuassem nos anos iniciais do ensino fundamental. O curso atual tem o 

propósito de formar docentes para atuarem também neste nível de ensino buscando valorizar tal 

segmento; mas também se ocupa em preparar profissionais que atuem no âmbito da educação de 

jovens e adultos, na educação especial, na educação infantil e na gestão de instituições escolares 

e não escolares. Esta abertura busca atender às múltiplas demandas de seus estudantes e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação.  

Ampliaram-se-se também as expectativas e a faixa etária daqueles que vêm se graduar naquela 

universidade e sabemos que o processo pelo qual as pessoas conquistam uma vaga na 

universidade pública e gratuita – incluindo a UNIRIO – atende aos quesitos do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). Trata-se de um exame que estabelece notas mínimas que irão 

determinar as possibilidades de escolha de um curso. Se o estudante atinge a nota que lhe 

permite matricular-se no curso que deseja, assim será feito. No entanto, muitos pretendentes se 

encontram na situação de ter de escolher uma formação que não é a desejada, pois há um 

número de vagas a ser respeitada por curso e por turma. Eles fazem suas opções exclusiva e 

obrigatoriamente em função da nota que obtiveram no ENEM e das notas limites por ele 

estabelecidas. O que acontece é que muitos estudantes desejariam matricular-se, por exemplo, 

no curso de Direito ou Medicina. A procura por estes cursos é muito grande e, por isso, a média 

a ser alcançada no ENEM é bastante alta nestas áreas. Se isso não ocorre, o estudante limita-se a 

“escolher” o curso que sua nota permitir.  

O número de jovens matriculados no ensino superior no Brasil ainda aponta para um desnível 

em relação aos países com as mesmas características de desenvolvimento econômico. Há 

questões complexas, que envolvem várias esferas sociais, perpetuando escolhas e 

comportamentos, como por exemplo, a insistência na opção por cursos superiores em 

detrimento de cursos técnicos e profissionalizantes, fazendo com que o número de vagas nas 

universidades públicas, mesmo tendo crescido bastante nos últimos anos, ainda seja insuficiente 

para os jovens que desejam se graduar. 

Nossa intenção não é discutir ou analisar os problemas estritamente pedagógicos relativos à 

formação de jovens em nível superior. Porém, podemos dizer que uma das questões com que 

nós professores nos deparamos é, sem dúvida, paradoxal: verificamos, no curso de Pedagogia, 

que um número considerável de alunos abandona a universidade. A cada semestre, neste curso, 
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entram cinquenta novos estudantes. Após um ano este grupo ficou reduzido à metade e muitos 

simplesmente jamais frequentaram as aulas. Então, a tão sonhada conquista de uma vaga na 

universidade pública parece perder seu valor. Apesar do pequeno avanço na sua 

democratização, constatamos que a oferta de vagas se torna, de alguma forma, um objeto que se 

pega numa prateleira.  Sabemos que o fenômeno não se limita às responsabilidades morais dos 

jovens ou que sua causa esteja em um “sistema defeituoso”. O fato é que muitos se matriculam 

e ali permanecem por algum tempo. Ouvimos depoimentos de jovens que dizem estar na 

universidade apenas porque ela é pública e gratuita, mas suas intenções se voltam para outra 

formação. O paradoxo, aparente que seja, se resumiria assim: o estudante conquista seu lugar na 

universidade pública, mas seu projeto profissional estaria em outro lugar. Este problema seria 

gerado por inúmeros fatores de ordem histórica e de políticas educativas tradicionalmente 

elitistas, vindas de governos que desacreditavam a educação pública no Brasil. Além disso, 

concorrem aspectos que estariam presentes no âmbito familiar e individual. Neste sentido, 

vemos que tal problemática é complexa.  

Diante deste quadro, além da grande evasão que vem se dando no curso de Pedagogia, 

pensamos que há um aspecto importante, que é o fato de as administrações universitárias 

considerarem em segundo plano os sujeitos que chegam à universidade, em função de seus 

planos, seus desejos, suas idiossincrasias. Ao entrar na universidade, o estudante recebe seu 

número de matrícula que, talvez, tenha maior valor que seu próprio nome. Ele mergulha no 

“sistema”, grande máquina virtual que processa as vidas estudantis, resultados de exames, 

históricos escolares, planos de ensino. O “sistema” permite maior agilidade de acesso a dados, 

oferece informações necessárias, mas ignora processos existenciais – o que em última instância 

é ignorar as vidas daqueles que se encontram em seus espaços. Sendo assim, entendemos que 

seria bom para todos aqueles que fazem parte do quadro da universidade – aproximarmo-nos 

daqueles que chegam (ingressantes) a fim de ouvi-los e obter seu testemunho, no qual pudessem 

expressar motivos e expectativas com relação à escolha que realizaram com respeito a esta 

universidade. Nosso propósito, de uma maneira geral, é o de conhecer mais de perto as 

subjetividades que transitam em nossos corredores e salas de aula.  

Decidimo-nos inicialmente pela realização de um documentário cinematográfico, cujo roteiro se 

constituiria pelas falas de nossos estudantes ingressantes. E assim o fizemos, com a participação 

preciosa de alguns veteranos. Trabalhamos juntos, a partir do desejo, em um grupo que se reúne 

num horário “entre”. Expliquemos: alguns destes estudantes frequentam as aulas no período 

vespertino e outros no horário noturno. Encontramo-nos entre 17:00 h. e 18:30 h., ou seja, no 

intervalo das aulas, mas também no limiar entre a tarde e a noite, entre o fim da luz do dia e do 

início da noite, que vem acompanhada por um novo fluxo de estudantes trazendo o cansaço de 

muitos que chegam de seus trabalhos. Nossa atividade, neste tempo de parênteses, nos faz 
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pensar no Feitiço de Áquila, belo filme que narra as desventuras de dois amantes que se 

encontram apenas no “entre” o dia e a noite. Este curto período vem criando aprofundando 

nossas relações: sejam estimuladas por nossa pesquisa propriamente dita como também por 

nosso encontro, que tem se mostrado rico na troca de experiências e na expressão de seus afetos 

relativos à trajetória percorrida desde o início de seus cursos.   

No processo de construção de nosso texto imagético, pudemos observar que se produziam dois 

caminhos: o primeiro é o da elaboração do documentário e o segundo se dá no seio do grupo de 

trabalho, que nos tem feito pensar em nós mesmos, nas escolhas realizadas, nas transformações 

sofridas dentro da universidade. Neste trabalho, desenvolvemos uma discussão sobre o que 

ouvimos nos testemunhos e o que eles nos levam a pensar sobre as seguintes perguntas: 

1. Estariam os sujeitos que ouvimos assujeitados ou capturados pela máquina 

contemporânea que conduz muitos a obterem o diploma tendo como única finalidade 

“ganhar dinheiro” com a profissão?  

2. Estariam os estudantes assujeitados a um simples pragmatismo, tais como “obter um 

diploma”, abandonando seus desejos e seus projetos pessoais? 

 

Metodologia 

O recurso metodológico que inicialmente usamos foi o registro em som e imagem, com uma 

filmadora. A seleção dos estudantes que iriam dar seu depoimento dependeu daqueles que 

aceitavam ser filmados. Apresentávamos oralmente o projeto àqueles que estavam cursando o 

primeiro período do curso de Pedagogia e perguntávamos quem gostaria de participar. Assim o 

fizemos durante três períodos, ou seja, por um ano e meio. Desta forma, obtivemos 16 

depoimentos ou testemunhos dentre 100 ingressantes. Gravamos na sala de aula em que os 

estudantes iniciantes do curso assistem às aulas. Propúnhamos a eles as seguintes perguntas: 1. 

Por que você escolheu o curso de Pedagogia? 2. Por que você escolheu a Unirio? Desta forma 

obtivemos narrativas mais ou menos longas e que, frequentemente, nos levaram a prolongar a 

conversa, já que muitos deles e nós mesmos nos víamos envolvidos com suas experiências e 

decisões.  

Foi assim que nos demos conta que os estudantes falavam de suas vidas. Tínhamos em mãos 

suas histórias de vida, pois ouvimos vários deles falarem de fatos relativos às suas próprias 

vidas familiares, suas relações afetivas, seus conflitos e suas práticas educativas – já realizadas 

antes mesmo de entrar para a universidade. Neste sentido, a partir do que vimos e ouvimos é 

que pudemos determinar que a metodologia com a qual, em primeiro lugar, trabalhávamos 

referia-se às histórias de vida, método que abre portas para pensarmos os elos de ligação entre o 

plano social e o individual.  Existe à nossa disposição grande quantidade de métodos e de 
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técnicas de coleta e análise de dados em uma abordagem qualitativa. As histórias de vida 

ocupam lugar de destaque, pois através deste método pode-se captar o que nos constitui como 

seres sociais e, ao mesmo tempo, seres singulares, o que nos permite identificar alguns 

elementos do presente nos quais se fundam evocações passadas. É o tempo presente que torna 

possível uma compreensão mais aprofundada do momento passado e, ouvindo o passado, 

poderemos melhor esclarecer o presente (PAULILO, s/d).  

Bosi (2003, p.17) declara: “(...) feliz o pesquisador que se pode amparar em testemunhos vivos 

e reconstituir comportamentos e sensibilidades de uma época! O que se dá se o pesquisador for 

atento às tensões implícitas, aos subentendidos, ao que foi só sugerido e encoberto pelo 

medo...”. Com as histórias de vida pode-se captar as redes de influência, “... contornos são 

definidos pelos olhares e expressões faciais”. Com as histórias de vida pode-se olhar com lente 

de aumento o que os métodos originários de uma sociologia de perspectiva macrossocial não 

nos deixam enxergar. Estamos especialmente interessados nos movimentos que envolvem 

práticas e ações, entre nossos estudantes, que modificam as pequenas coisas do cotidiano que, 

por sua vez, se encontram embebidas pelo poder homogeneizante.  

Nossas memórias são povoadas por nossas histórias de vida e nelas encontramos o que há de 

mais próprio das subjetividades. Falamos de uma memória que não se restringe ao registro de 

acesso quase imediato, mas daquela que transita pelos afetos, que cria, transforma e esquece O 

que valorizamos neste método de pesquisa é o fato de se poder entrar em contato com o que diz 

a memória afetiva dos sujeitos de quem obtivemos depoimentos. Sendo assim, consideramos os 

possíveis esquecimentos, tonalidades de voz e expressões faciais como processos que têm tanta 

importância (por vezes, mais importância) quanto ao que é declarado. Os corpos, em sua 

superfície, manifestam o que nem sempre é nominável. Esta postura foi a que nos permitiu 

adotar nossa segunda escolha metodológica. Com ela pretendemos analisar expressões 

corporais, falas e hesitações. Inspirados em M. Foucault (1990, p. 27) entendemos que os corpos 

estão sempre imbricados na história: “... ele é formado por uma série de regimes que o constrói; 

ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por venenos – 

alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria resistências.”  

Nosso segundo caminho – considerando que o termo método significa caminho – através do 

qual consistiu na identificação de traços nas falas de nossos estudantes que nos permitissem 

compreender melhor suas trajetórias, que fatores intervieram nas escolhas de seus cursos de 

graduação, de acordo ou não com os desejos dos estudantes. Para tanto, tratamos as falas 

individuais tendo em mente que sua enunciação diz respeito a uma pessoa, mas que ela traz no 

seu bojo polifonias, outros tantos pensares que dizem respeito aos sujeitos que vivem em um 

tempo histórico particular (BAKHTIN, 2002). Sendo assim, pensamos que os sujeitos com os 

quais tratamos se encontram em um campo de forças onde inúmeros elementos estão em jogo e 
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que, por sua vez, produzem maneiras de sentir e pensar. Este caminho (método) leva em 

consideração os diversos modos pelos quais os sujeitos vão se constituindo, tornando-se um em 

si mesmo, assim como as tramas de poder os capturam assujeitando-os às malhas da 

homogeneização. Estas noções – modos de subjetivação e assujeitamento – por sua vez trazem a 

necessidade de pensarmos na questão das diversas formas de resistência e sua dimensão ética 

como fatores transformadores que compõem um campo de forças do qual fazemos parte 

cotidianamente. Estas noções serão mais bem discutidas no item em que trabalharemos nossa 

conceituação teórica. 

 

Objetivos: 

Diante do exposto, pretendemos: 

x Identificar nas falas individuais fatores que apontam para modos de subjetivação, 

resistências e processos de assujeitamento no que concerne a escolha dos cursos 

universitários pretendidos pelos sujeitos que foram entrevistados. 

 

Conversas com quem, às vezes, deseja atuar no campo da Educação 

Em Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze (1990), 

Foucault e Deleuze, dois dos mais importantes pensadores da contemporaneidade, discutem as 

relações entre teoria e prática. Deleuze, então afirma: “Quem fala e age? Sempre uma 

multiplicidade, mesmo que seja na pessoa que fala ou age. Nós somos todos pequenos grupos. 

Não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria, ação de prática em relações de 

revezamento ou em rede” (FOUCAULT, p. 70). E mais adiante, Foucault comenta o papel do 

intelectual, dando grande importância à luta contra as diversas formas de poder (resistências). 

Neste sentido, o autor aponta para a indissociabilidade entre teoria e prática e afirma (p. 71): “É 

por isso que a teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática: ela é uma prática. 

(...) Uma “teoria” é o sistema regional desta luta”. E Deleuze (idem) acrescenta: “Uma teoria é 

uma caixa de ferramentas”. 

Consideramos, pois, o pensamento apontado acima e, por isso, apresentamos o que obtivemos 

nas entrevistas com nossos estudantes e à medida em que o fazemos, realizamos nossa análise 

trabalhando com nossas “ferramentas” conceituais que, aqui, são aquelas a que já nos referimos 

em nossa metodologia, a saber: modos de subjetivação, assujeitamento e modos de resistência. 

Foucault (1984/2006) entendia que os processos de constituição de si – subjetivação – como 

produções que se davam em um registro social e histórico e, portanto, opunha-se à ideia de 

“natureza humana”. Valorizava, nestes processos, a experiência “... que é a racionalização de 
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um processo ele mesmo provisório, que redunda em um sujeito, ou melhor, sujeitos” 

(FOUCAULT, p.262). Entendia que a subjetividade é uma forma possível de organização de si. 

Pode-se, então, afirmar que modos de subjetivação referem-se às diversas maneiras de constituir 

um si mesmo, o que envolve cuidado, ou seja: “(...) um exercício de si sobre si mesmo através 

do qual se procura se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser” (FOUCAULT, p. 

265). Estes exercícios sobre si mesmo podem variar infinitamente e podemos nomeá-los como 

“modos de subjetivação”, ou os modos pelos quais tornamo-nos sujeitos. Tudo aquilo que nos 

submete, nos desliga de nós mesmos, nos oprime, pode produzir assujeitamento e as diversas 

formas de resistência que se constituem em diferentes modalidades de luta, seja nas macro como 

nas micro esferas, contra o que engessa e torna a vida imóvel. A partir destas ideias poderemos 

apresentar nosso trabalho.  

Todo processo de pesquisa, especialmente em ciências humanas, nos traz surpresas e, por vezes, 

traça uma trajetória inesperada. A constituição de nosso grupo de trabalho foi uma dessas 

surpresas. Nos primeiros momentos, dois estudantes foram preciosos para estabelecer contatos, 

aproximar-nos de seus colegas que não tivéramos oportunidade de conhecer. Muitos estudantes 

convidados a dar seu depoimento aceitavam, mas mostravam-se tímidos com a exposição. 

Entendíamos este tipo de reação como uma proteção a uma certa “invasão” de suas intimidades. 

A filmadora não deixa de ser um olho que não pisca, não se cansa e deixa registrada nossa 

imagem, o que nem sempre nos deixa confortáveis. Ver-se ou ouvir-se provoca frequentemente 

uma experiência de estranheza. A situação de ser filmado prestando depoimento sobre nossa 

própria vida nos remete a uma situação dúbia: é bom sermos ouvidos, é desestabilizante 

gravarem nossas imagens e ouvirmos a nós próprios...  

Nossa atitude, no caso, era pedir-lhes que evitassem olhar para a câmera e se concentrassem em 

nós entrevistadores. Colhemos histórias cheias de intensidades. Há outras histórias ainda a 

serem ouvidas e que possivelmente estão sendo partilhadas entre os estudantes. Uma delas 

trouxe ao grupo uma de nossas atuais colaboradoras. Ela nos procurou pedindo para fazer parte 

do grupo, que estava em formação, porque soubera do projeto por meio de uma colega, membro 

também do grupo, e gostaria de participar, pois estava muito interessada. Assim, nosso grupo 

foi se constituindo: com aqueles que o desejavam.  

À medida que íamos realizando nossas entrevistas, o que ocorreu durante um ano e meio, fomos 

incorporando novos membros no grupo, somando dez estudantes. Entendemos que nosso grupo 

de trabalho tem como força constituinte suas intensidades afetivas, que nos movem. Em 

primeiro lugar, o desejo de conhecer o que se passa com seus colegas e o que os trouxe à 

universidade. O projeto e seus objetivos criam um ambiente de escuta e de reflexão sobre as 

escolhas que eles próprios, membros do grupo, realizaram, o que foi transformado desde sua 

chegada à universidade. Este ambiente também os projeta para o futuro, num processo que 
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diríamos ser de mobilização de suas memórias. A memória é a matéria prima com que 

trabalhamos e a afirmamos como a mais radical experiência no tempo, diversa do tempo 

histórico, tempo que se distende e se contrai, tempo descontínuo, que acelera e lentifica, que 

desconhece a cronologia, que nos faz pensar nos movimentos da respiração...  

Então, o processo que se criou, de se colocar à escuta do outro, produziu um movimento da 

escuta de si mesmo, uma inflexão sobre si mesmo no grupo e produzida pelo grupo. Este 

trabalho ou exercício – uma exegese, no sentido grego que Foucault aponta na História da 

Sexualidade III (1985) – gerou um espaço no qual pudemos conhecer diferentes modos de 

subjetivação: ver-se a si mesmo e também ao outro. Exemplificamos com alguns dos 

depoimentos que colhemos:  

x Fabrício nos contou que sua procura pelo curso de Pedagogia nasceu do relacionamento 

amoroso com sua namorada. Ela cursava outra universidade no Rio de Janeiro. Ele, já 

trabalhando em outra área de conhecimento, começou a assistir algumas aulas junto a 

ela e percebeu que o campo da Educação poderia ser uma ferramenta com a qual 

poderia aperfeiçoar seu trabalho. Obteve média para cursar a Unirio, que oferece curso 

noturno e ali estava ele. Sua expressão, durante sua narrativa, afirma sua satisfação e 

alegria com o curso. Ele demonstra gostar do que faz e nos diz isso com um sorriso 

franco e amplo. Diríamos que sua trajetória manifesta duplamente que o afeto pela 

namorada foi um vetor importante em suas escolhas. 

x Elaine veio de um estado do Nordeste brasileiro e já tem um diploma em Comunicação 

Social. Seu desejo é o de fazer o Mestrado em Educação, mas encontrou dificuldades 

por causa de sua formação. Decidiu, então, realizar o curso de Pedagogia a fim de poder 

se tornar uma profissional e fazer o que diz ter sempre amado: a docência na Educação 

Infantil. Ela nos conta de sua experiência com uma criança especial e diz repetidamente 

“amei, amei...”. Fala também do cansaço, mas se refere especialmente à felicidade que 

sentia com sua prática docente. Elaine é muito sorridente e expressa sua satisfação de 

cursar Pedagogia, seu bom relacionamento com os colegas e sua visão crítica das 

disciplinas que está cursando. Sua escolha e a possibilidade de concretizar seu desejo 

estão evidentes em seu sorriso, na expressão de seus olhos, em seu doce sotaque do 

Nordeste. A fala de Elaine é outra das vozes que manifestam em sua alegria e paixão, a 

força subjetivante de um desejo.  

x Camila chegou a iniciar uma outra graduação – Comunicação Social – e também optou 

por Pedagogia e diz saber o que deseja, além de se mostrar feliz com sua escolha. 

Estes três estudantes mostram em seus olhares, sorrisos, tonalidade de voz, expressões faciais 

que nos falam de um quê difícil de nomear, mas nos faz pensar em uma satisfação que subjaz 

naquilo que se faz quando desejado. Estes estudantes têm a marca e a força da paixão, seja por 
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alguém que motiva a escolha – um outro que se ama -, seja pelo amor pela Educação 

experimentados por uma prática vivida junto a crianças com as quais puderam trabalhar. A 

inflexão sobre si, que envolve o afeto amoroso, tem uma densidade central nos exemplos que 

apresentamos. Podemos dizer que o amor é um afeto que envolve uma relação de troca e uma 

disposição para a intimidade. Pensamos que o fato mesmo de estes estudantes concordarem com 

sua exposição pública, dando seus depoimentos, envolve o fato de eles aceitarem mostrar 

aspectos de sua intimidade. Fomos ao dicionário (Koogan-Houaiss, 1998, p. 879) e vimos que o 

termo íntimo significa: “interior e profundo..., que existe no âmago do nosso ser: convicção 

íntima, que tem e ao qual se tem uma afeição muito forte...”. Paixão e intimidade são parceiros. 

Mostrar sua própria paixão sem pudor tem um aspecto fortemente subjetivante e libertário. Suas 

rememorações são um encontro consigo mesmos.  Mas, nem todos se encontram neste estado de 

espírito. Há quem tenha feito sua escolha conduzida pela norma, em nosso caso, o ENEM. Este 

exame estabelece patamares de notas que possibilitam ou impedem o estudante de fazer sua 

escolha de acordo com o curso que deseja. Muitos estudantes “escolhem” o que a média obtida 

lhes permite.  Neste caso, encontramos aqueles que a qualificação em Pedagogia como um 

apoio para alcançar o que desejam, por exemplo, o curso de Teatro, Cinema, Biologia, 

Administração e até a Medicina. 

Erika, Daniele, Ana e Monique declaram seus projetos parcialmente frustrados. 

x Erika terminou o ensino médio e pensou: “Ai meus Deus, o que vou fazer da minha 

vida?”. Pensou também que desejaria fazer uma Licenciatura em Teatro, já que seu 

colégio oferecia aulas de teatro. Em seu depoimento diz que gostaria de associar o 

teatro à Educação. Não teve sucesso no exame específico da Escola de Teatro, mas 

obteve média para Pedagogia.  A narrativa de Erika descreve sua trajetória até a 

chegada à universidade. Há que se levar em conta que sua cidade de origem é Brasília, 

capital do país. Esta situação a obriga a viver longe de sua família e amigos. O 

deslocamento de cidade para realizar um curso universitário tem se tornado menos 

incomum no Brasil. No entanto, como as distâncias são grandes e as passagens caras, a 

inserção em um novo espaço urbano traz sempre tensão e dificuldades para adequar-se a 

ele. Erika parece encontrar-se, à época de seu depoimento, num momento de passagem. 

Sua escolha foi atendida parcialmente, mas não vimos em sua expressão corporal a 

mesma alegria que vimos nos estudantes a quem nos referimos anteriormente. Sua face 

parece expressar uma certa tensão, diríamos um estado de suspensão, como se ela 

estivesse expectante com o que virá durante o curso, apesar de declarar que está 

gostando das disciplinas que cursa.  

x Paulo aceitou prontamente conversar conosco. Seu projeto e seu desejo se encontram no 

cinema. Sua entrevista foi registrada junto com Álvaro, engenheiro aposentado e 
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também estudante de Pedagogia. Iremos posteriormente referirmo-nos a ele. Paulo ouve 

Álvaro com atenção e não interfere. Presta muita atenção ao que o companheiro diz, 

atitude que adotou na maior parte da entrevista. Olha e ouve atentamente, mexe-se, coça 

a cabeça e pensa. Pouco fala, mas encontra-se presente todo o tempo. Pode-se dizer que 

Paulo demonstra postura semelhante à de Erika: há uma expectativa presente e, em seu 

caso, um movimento de aproximação e afastamento que, poder-se-ia dizer, daqueles que 

estão ambivalentes, que querem e não querem, que ainda têm dúvidas. Perguntamo-nos 

porque Paulo está ali. Ou melhor, onde estaria seu desejo naquele momento?  

Nestas duas histórias entendemos que estes sujeitos têm suas reservas, aguardam, pensam, 

avaliam, seguem caminhos difíceis de subjetivação, já que eles parecem se encontrar no 

exercício da inflexão sobre si, perscrutando-se, buscando ouvir ressonâncias internas, além de 

entender e se apropriar do que o curso de Pedagogia lhes oferece, avaliar possíveis afinidades 

com o universo que lhes é apresentado. Este parece ser um processo mais exigente e um tanto 

penoso, mas neste modo de subjetivação encontraríamos espíritos sem tanta entrega e paixão. 

Vemos neles uma racionalidade tensa e crítica, mas também está sugerido um cuidado de si, 

noção que Foucault desenvolveu em sua História da Sexualidade III (1984) e que insinua uma 

postura ética da parte destes estudantes. Esta postura ética envolve uma prática reflexiva dos 

fazeres cotidianos. A ética em Foucault (Ditos e Escritos, 1984/2006, p.262) é uma prática de 

liberdade que se faz no exercício permanente de constituição e de domínio de si mesmo, uma 

dobra à sua maneira nas regras morais, com a produção e a “(...) organização de uma 

consciência de si”. Vê-se então, que os estudantes que se encontram em processo da 

“organização de si mesmos” experimentam uma dimensão importante do viver. 

x Ana Lygia, Daniele e Monique desejavam, respectivamente: Direito, Medicina e 

Biologia. O que as fez permanecer? As famílias de Monique e Ana Lygia têm escolas. 

As duas, especialmente Monique, dizem compreender que há uma expectativa familiar 

para que prossigam suas obras. Ana Lygia entende que no futuro irá realizar o que 

deseja e Monique vê-se já inserida no campo da docência, já que a escola de sua família 

seria um caminho “natural”. Daniele ouve as colegas reflexiva. Ela já frequenta o curso 

de enfermagem, já que seu desejo a levava à Pediatria, mas o pedido de uma vizinha 

para que acompanhasse sua filha conduziu-a a uma experiência importante: a satisfação 

de poder oferecer a uma criança com dificuldades na escola a possibilidade de se 

recuperar e se sentir menos excluída pelos colegas de turma.  

Daniele conta também que tem conflitos com seu pai porque escolheu o curso de Pedagogia. 

Frequentemente encontramos no senso comum a ideia de que o Pedagogo é um “professor de 

crianças”, representação aparentemente desprestigiada socialmente porque “ganha-se pouco”... 

Nossas jovens parecem, a princípio, ter experiências semelhantes, mas são apenas semelhantes. 
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Vejamos: Ana Lygia e Monique já estariam mais íntimas do universo escolar, parte constituinte 

de suas vidas individuais e familiares. Dir-se-ia que a experiência escolar seria, para as duas, 

como o chão que se pisa. Tanto assim que Ana Lygia diz que, quando assumir a escola de seus 

avós, vai “fazê-la funcionar a seu jeito...”. Ela assim mostra sua autonomia. Daniele, por sua 

vez, mergulhou em uma experiência e foi afetada pelo resultado positivo que obteve com a 

menina que acompanhou. “Não há dinheiro que pague...”, diz Daniele. Os conflitos e 

expectativas familiares marcam as histórias de nosso trio e verificamos que com mais ou menos 

intensidade elas resistem tentando preservar seus desejos da captura familiar. Vimos esta luta, 

claramente, na expressão corporal de Daniele, atenta ao que as colegas falavam e parecendo 

examinar o que se passa com ela própria. Ao acompanhar a menina que apresentava 

dificuldades, Daniele precisou criar recursos. Neste processo, ela foi impelida pela necessidade 

de inventar e nesse processo viu-se afetada pela menina e por ter descoberto em si mesma forças 

que a fizeram capaz de se opor ao pai e não se tornar obediente, ou seja, não se assujeitar ao 

desejo do outro, apesar de tudo o que resulta em uma oposição ao pai. O criar, que inclui um 

estar disponível – ouvir e olhar – para um outro sujeito, mostra-se tão potente que pensamos que 

Daniele o experimenta e avança no sentido da constituição de si, especialmente porque ela cria a 

si mesma. 

Encontramos também, alguns estudantes que começam a se tornar menos raros na universidade. 

São pessoas que a procuram depois de se aposentar ou depois de vários anos de trabalho. O que 

eles querem? Vejamos mais dois de nossos estudantes: Álvaro (a quem já nos referimos 

anteriormente) e Margareth. 

x Álvaro nos conta que foi seu filho quem o estimulou a prestar o ENEM. Lembra que 

quando jovem fez o exame vestibular para o curso de Cinema, mas não foi bem 

sucedido. Tendo sido aprovado e cursado o curso de Engenharia de uma prestigiosa 

universidade pública do Rio de Janeiro, trabalhou nesta área até sua aposentadoria. 

Obteve média para ingressar na Unirio e diz que o horário vespertino lhe é conveniente 

e frequentar o curso é para ele uma “terapia ocupacional”. Seu interesse pela campo da 

Educação está sendo construído durante as aulas. Na verdade, Álvaro entregou-se ao 

acaso: aceitou a condição que lhe foi possível (entrar para o curso de Pedagogia), diz 

que não sabe se fará o curso até o final, mas já se apropria das discussões presentes nas 

salas de aula. Comenta que se incomoda pela forma como o pedagogo é desvalorizado 

socialmente e parece estar bastante integrado com seus colegas. Não é pouco dizer que 

não há quem não tenha apreço por ele. Ele é tratado carinhosamente como “seu Álvaro” 

por seus jovens colegas.  É notável que um homem com mais de sessenta anos decida 

voltar às cadeiras universitárias, o que pode ser uma pista para pensarmos que o espaço 

acadêmico, com a presença de muitos jovens, seria uma fonte que alimenta a  própria 
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vida. Álvaro diz que faz “terapia ocupacional”. Uma terapia refere-se, em geral, a um 

processo que requer o desejo e a necessidade de nos submetermos. Dela saímos 

modificados, o que quer dizer que uma terapia só funciona se nos prestarmos a nos 

mover, a nos deslocarmos do lugar em que nos instalamos e que não desejamos mais 

estar. Fazer uma “terapia” pode significar um confronto e superação com o que não 

mais desejamos viver. Sob estes aspectos pode-se pensar que, para Álvaro, a “terapia 

ocupacional” pode ser pensada como forma de resistência a uma condição existencial 

não desejada e, possivelmente, a abertura de novas possibilidades na constituição de si 

mesmo.  

x Margareth escolheu o curso de Pedagogia dizendo que havia ficado viúva há pouco 

tempo, não tem filhos e precisava “preencher um vazio”. Na verdade, seu desejo seria 

realizar o curso de Música. Mais uma vez, a média obtida no ENEM levou-a à 

Pedagogia. Trabalhou como aeromoça de uma importante companhia aérea brasileira, 

agora extinta. O movimento de Margareth envolve a superação de perdas muito 

significativas e parece depositar na universidade, onde a vida acadêmica é intensa, suas 

expectativas e desejo de se recompor e poder avançar. Sua tristeza discreta é um 

contraponto no ambiente jovem e cheio de vitalidade da sala de aula. Isso pode nos 

mostrar que a dor, a tristeza e a perda fazem parte de nosso dia a dia e não podemos 

negá-las. Margareth fala corajosamente de seu estado emocional. Nesse sentido ela 

mostra a todos nós como se sente e, ao falar, desafia o silêncio. Sem negar sua 

condição, Margareth resiste e parece buscar o “domínio de si mesma”. Este seria seu 

modo singular de constituir-se e reencontrar-se a si mesma, neste momento. 

 

Conclusões 

Estes são alguns dos estudantes com quem mantivemos diálogo. Neste processo encontramos 

uma diversidade na qual experimentamos sentimentos diversos: alegria, dúvida, medo, tensão, 

confusão. Fomos também conduzidos por eles, que nos mostraram quantas vozes permanecem 

silenciadas no cotidiano acadêmico. As atividades acadêmicas costumam concentrar-se em um 

trabalho intelectual, o que muitas vezes exclui dimensões existenciais que pareceriam não caber 

neste contexto. Muitos deles nos procuravam para saber como andava o projeto e se diziam 

ansiosos para assistir ao documentário que estava em andamento. Paralelamente a equipe via e 

revia as cenas gravadas e se viu tocada pelos depoimentos de seus colegas. Alguns deles não 

haviam tido, até então, a oportunidade de se encontrar pessoalmente, apesar de experimentarem 

a sensação de proximidade através dos registros. Isso lhes provocaria uma estranha impressão 

de intimidade, disse uma das estudantes. O clima do grupo, no decorrer do trabalho de escuta e 

revisão das entrevistas, foi se tornando cada vez mais afetuoso. Todos mostram-se, até os dias 
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de hoje, implicados no trabalho de organização das imagens, na discussão de critérios de edição, 

no “polimento” das imagens que irão ser mostradas à comunidade acadêmica.  

O que, então, funcionou como “liga” para este grupo? Que forças estiveram presentes nas 

relações produzidas por este grupo de pesquisa? Parece-nos que uma resposta possível se 

encontra justamente nas intensidades que se insinuam ou que se mostram estampadas nas 

entrevistas. Tais intensidades, vistas e ouvidas na tela de um computador, invadiam nossos 

corpos. Vimo-nos, por vezes, capturados pelas paixões que quase se materializavam na tela, 

felizes de ver que há quem diga amar o que experimentou ao cuidar de uma criança que 

precisava de assistência pedagógica. Vimo-nos solidários com a dor de quem dela fala. 

Desejamos entender melhor o silêncio de quem pouco falou e fazer permanecer junto a nós 

aqueles que estão ambivalentes.  

Estivemos, enfim, em contato direto com falas que nos tocaram e geraram um encontro onde 

pudemos também nos falar. As marcas que procurávamos, nos marcaram: o amor, a satisfação, 

o desejo que se realiza, ou encontrar algo que permita um reconstituir-se, o conflito, a dúvida, o 

humor, a escuta reflexiva. Esses são alguns dos modos de subjetivação que pudemos captar e 

viver como grupo. Encontramos assujeitamentos? Sim, resultado de um sistema que, sob certos 

aspectos descredita aspirações e desejos e nivela a todos através de exames. Há que se assujeitar 

a ele para ter acesso à universidade pública e gratuita, lugar onde muitos teriam possibilidade de 

se graduar.  

O projeto continua. Já temos depoimentos dos que estavam em vias de concluir o curso. São 

também falas intensas. Pensamos também em conversar com os estudantes que estão no meio 

do curso, ou seja, aqueles que já chegaram, já cursaram várias disciplinas e possivelmente se 

apropriaram de alguns elementos da experiência acadêmica e, por isso, poderiam falar a seu 

respeito.   

Finalmente, é preciso afirmar o valor e a importância da escuta, prática que tem ficado mais 

fechada nos consultórios de terapeutas. A escuta exige um cuidado: o de colocar-se no lugar do 

outro, de mudar de seu próprio ponto de vista, deslocar-se de sua própria posição e ouvir o que 

as palavras podem dizer. Escutar o que um outro tem para dizer pode também ser pensado como 

prática de liberdade.  

Terminamos com Manuel Bandeira, nosso poeta em À Sombra das Araucárias::  

Prova. Olha. Toca. Cheira. Escuta. Cada sentido é um dom divino. 
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi encontrar novos direcionamentos para o ensino de língua na 

educação superior, entendida como um espaço dinâmico atrelado às condições históricas e 

socioculturais. Nossa hipótese básica é de que um número considerável de jovens ingressantes 

no ensino universitário não redige com clareza por falta do domínio das estruturas linguísticas, o 

que decorre, a nosso ver, de um equívoco na concepção de língua sob a qual foram educados. 

Com o intuito de compreender as estratégias utilizadas por universitários, para organizar com 

clareza as suas ideias, recorremos às perspectivas funcional e cognitivista, uma vez que 

partilham a noção de que a língua é parte da cognição humana, devendo, pois, ser estudada em 
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