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Resumo 
Apresentamos uma descrição de práticas que vão além dos muros da universidade, na 
qual narramos processos resultantes de entrevistas com estudantes e profesores 
universitários, a respeito de suas escolhas profissionais. 
 
Introdução 
As salas de aula da universidade podem se mover para além de seus próprios muros, 

dos seus limites físicos visíveis e estabelecidos. Descreveremos neste trabalho os 

aprendizados adquiridos por professores e estudantes universitários quando se 

deslocam, real ou metaforicamente, para vários espaços educativos. Os projetos e 

participações que envolvem a docência, que se desenrolam em colégios, sindicatos, 

secretarias de educação e em outras salas de aula, junto a professores e servidores da 

educação fundamental, podem se tornar experiências ricas e transformadoras para 

todos os que estiverem envolvidos.  

Ao criarmos condições outras, que não apenas a transmissão de conhecimentos em 

sala de aula, torna-se possível desenvolver a capacidade de escuta, da percepção do 

outro, da troca de experiências, e acima de tudo, da reflexão a respeito de trajetórias e 

histórias de vida. Essas narrativas pessoais e individuais que cada sujeito expressa com 

palavras, silêncios e gestos enriquecem o olhar e os ouvidos daqueles que escutam e 

acolhem, tornando estes diálogos mais profundos, educadores e potencializadores de 

todos, ou seja, professores, estudantes e aqueles a quem dedicamos nossas atividades 

extracurriculares. 

Tendo em vista a perspectiva de que no espaço acadêmico há mais a aprender do que 

apenas na relação intelectual entre professores e alunos, iniciamos os primeiros 

contatos com alunos calouros e, tendo sua concordância, começamos a gravar em 

vídeo seus depoimentos de suas escolhas relativas ao curso que escolheram. A 

experiência se mostrou muito intensa e nos estimulou a avançar. Por isso, há cerca de 

quatro anos desenvolvemos dois projetos de Extensão Universitária, denominados: 

Labirintos e Saberes: as escolhas dos estudantes de Pedagogia, e Trajetórias Docentes: 

da casa à universidade. O primeiro nasceu do nosso desejo de saber o que traria os 

novos estudantes para a universidade e em especial, para o nosso curso. Quais afetos, 

questões e circunstancias os levavam a fazer essas escolhas?  

O segundo projeto, fruto de uma mitose acadêmica, surgiu com a inquietação sobre as 

trajetórias e narrativas dos professores que vieram a contribuir para a sua construção 

como docentes. Buscamos nos encontrar com alguns professores do curso de 
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Pedagogia para ouvi-los, e nesse encontro eles descrevem múltiplos elementos 

produtores dos caminhos que se delinearam no tempo e no espaço de suas vidas. 

Objetivos 
1. Conhecer os estudantes dos cursos de Pedagogia da UNIRIO e alguns de seus 

profesores  

2. Compreender suas escolhas profissionais e acadêmicas 

3. Identificar os desejos que mobilizaram suas escolhas e trajetórias. 

 

Método 
Trabalhamos com metodologias participativas, em especial, o método Histórias de 

Vida. Consideramos que as narrativas, tanto de estudantes como de professores, 

poderiam apresentar muitas tonalidades e matizes, permitindo-nos compreender as 

nuances afetivas das singularidades daqueles com quem pudemos conversar.  

Utilizamos entrevistas como recurso metodológico, gravadas em vídeo para que o 

grupo que participou das atividades pudesse ver e rever os depoimentos e analisá-los. 

Este recurso registra faces, tonalidades de voz, movimentos, intensidades. Por isso, as 

imagens obtidas nos oferecem a oportunidade de nos deixar tocar pelas manifestações 

em âmbito microscópico, além do que permitem a linguagem articulada e a fala 

racional. As narrativas registradas em vídeo podem capturar os detalhes difíceis de 

serem apreendidos no fluxo do tempo. Ao contrário da atenção flutuante, método 

com o qual trabalham os psicanalistas e psicoterapeutas, podemos fixar a atenção, 

rever cenas, e sobretudo, deixarmo-nos invadir pelos personagens que construímos 

nos documentários que vieram a ser produzidos. 

 

Resultados 
As narrativas dos estudantes foram um rico aprendizado. Descobrimos os mais 

diversos motivos que contribuíram à escolha do campo da Educação em nossa 

universidade. O curso de Pedagogia da UNIRIO tem um caráter peculiar, por ser uma 

graduação que nasceu originalmente no turno da noite, voltado para a classe 

trabalhadora, que exerce suas funções laborais ao longo do dia e estuda no período da 

noite. Muitos estudantes têm jornadas triplas ou quádruplas, com dois empregos e 

família, que coexistem com o curso universitário ao longo do seu dia. 

Nas entrevistas com os estudantes e professores, procuramos identificar seus mais 

variados desejos e afetos, buscando sentir quais fatores em suas vidas os mobilizaram 

a fazer determinadas escolhas, que resultaram em sua busca pelo curso de Pedagogia. 

O perfil do estudante que acessa o curso de Pedagogia é plural. E como o projeto 

Labirintos e Saberes se iniciou no ano de 2010, acabamos por constatar também uma 

progressiva mudança de perfil dos estudantes. Percebemos pelos alunos que 

entrevistamos ao longo desse período um aumento significativo de estudantes mais 

jovens, que chegam à universidade com idades entre 16 a 18 anos. Atribuímos esse 

crescimento à maior democratização do acesso à universidade no Brasil através do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e posteriormente o início de oferta do curso 

de Pedagogia vespertino. 
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A gama de interesses dos alunos é bastante variada. Há estudantes que gostariam de 

estar em um curso de Psicologia, mas percebem correlações com o campo da 

Educação e acabam por querer experimentá-lo. Os estudantes que têm professores na 

própria família e se inspiraram em seus exemplos como forma de escolher uma 

trajetória profissional, além de pessoas aposentadas vindas de áreas muito distintas.  

Em uma das entrevistas que fizemos, um dos estudantes compartilhou conosco que 

entrou no curso por conta da namorada. Ele era designer, atuando como profissional 

nessa área há bastante tempo e vez por outra, ao buscar sua parceira na universidade 

em que estudava, acabava por ficar assistindo o final das aulas. Esse movimento 

pequeno e simples despertou nele a curiosidade pela Educação. Como sua profissão 

era uma área ligada à expressão, criatividade e estética, começou a pensar de forma 

mais contundente sobre ingressar na Pedagogia, quando nasceu o desejo de utilizar 

seu conhecimento para explorar a área de material didático e criação de materiais 

educativos, aliando sua formação anterior com seu desejo atual. 

Uma das entrevistas mais interessantes que tivemos foi de um engenheiro aposentado 

que gostaria de ocupar o seu horário da tarde durante a semana. O curso de Pedagogia 

vespertino tinha acabado de surgir e ele prestou o exame nacional com o único desejo 

de ocupar o seu horário vago. Com seu bom humor ele dizia que a Pedagogia era para 

ele uma terapia ocupacional. 

Alguns estudantes marcaram profundamente o projeto. Fizemos uma entrevista em 

conjunto com dois alunos que já cursavam as últimas disciplinas do curso. Enquanto a 

aluna entrevistada tecia comentários encantados com sua carreira e trajetória 

profissional, o estudante encontrava-se extremamente decepcionado, triste e 

desgostoso com o curso. Seu intuito era criar uma mistura de educação e teatro – sua 

área de origem – e encontrou dificuldades ao longo do processo, se emocionando ao 

longo da fala até cair em lágrimas.  

Esse relato nos emocionou bastante. Um ano depois, reencontramos esse mesmo 

estudante, feliz com sua escolha, trabalhando com Educação e Teatro, numa escola 

numa cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

Tivemos, então, a percepção da multiplicidade de fatores que poderiam contribuir 

para que um estudante escolhesse e permanecesse na área da educação, alimentando 

suas motivações das mais variadas formas. 

O grupo de estudantes que participava do projeto Labirintos e Saberes se reunia 

semanalmente para discutir as gravações. Realizamos grupos de estudos, lemos textos 

para compreender melhor o que víamos e ouvíamos. Vimos que os estudantes que 

entravam na universidade e declaravam estar lá somente porque sua nota no Exame 

Nacional lhes permitia, provavelmente não tiveram ao longo do ensino médio 

nenhuma possibilidade de refletir sobre que caminhos profissionais desejavam.  

Vimos e ouvimos muitas declarações sobre a importância da influência familiar ou a 

intenção de ter um diploma universitário. Poucos deles mencionavam o desejo de 

seguir o curso de Pedagogia. Este é um fator alarmante, quando se constata que 

grande parte dos estudantes estaria ali sem uma vontade genuína.  

A sala de aula não seria seu desejo. Muitos deles pensam em se tornar pedagogos em 

empresas, trabalhar com equipes em treinamento de pessoal, em universidades 
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corporativas ou mesmo como agentes educadores em museus. Dessa inquietação, 

surgiu a ideia de visitar uma escola de formação de professores, no ensino médio. Pela 

legislação brasileira, a escola normal forma estudantes que se tornam professores para 

atuar em segmentos específicos da educação básica na rede de ensino.  

Estabelecemos parceria com uma escola normal no Rio de Janeiro, para que as 

normalistas pudessem vir à universidade, no intuito de conhecer o ambiente 

acadêmico e participar de uma roda de conversas. O encontro foi produtivo e filmado 

com autorização dos pais dos estudantes. 

Os diálogos foram intensos, e a quase unanimidade foi a força da figura materna na 

vida das estudantes e a quase ausência paterna em seus discursos. Compreendemos 

que algumas alunas tinham o desejo de se tornar professoras, mas nunca haviam 

pensado na possibilidade de fazer um curso de Pedagogia. Outras sofriam pressão dos 

familiares, tornando a percepção dos seus afetos e desejos um pouco mais confusos. O 

projeto Trajetórias Docentes: da casa à universidade dedicou-se a entrevistar alguns 

professores. Cinco deles foram ouvidos e todos responderam à pergunta: quais fatores 

o trouxeram para a vida acadêmica no campo da Educação?  

Notamos principalmente que dentre eles há inúmeros atravessamentos que margeiam 

e delineiam suas escolhas. Tivemos uma professora que declarou não ter escolhido, 

mas ter sido escolhida pelo campo da Educação. Vimos também que há fatores de 

grande importância que se desenrolam na comunidade onde se vive. Uma das 

entrevistadas se tornou professora de Língua Brasileira de Sinais porque, diariamente, 

passava por uma comunidade de surdos, o que lhe provocou enorme curiosidade e 

acabou por ser um motor para sua vida acadêmica. Ela declarou que, toda sua vida, 

desejou ser docente. Outro docente dedicava-se a trabalhar com meninos de rua 

ensinando-lhes capoeira (um misto de dança e arte marcial). Tal experiência provocou-

lhe o desejo de seguir o campo da Educação. Finalmente, um docente era filho de 

professores. 

 

Conclusões 
Quando nos colocamos à escuta dos diferentes sujeitos, estudantes e professores, 

tivemos a oportunidade de compreender suas trajetórias, múltiplos desejos, assim 

como a forte presença da influência familiar que poderá potencializar a percepção que 

estudantes universitários têm com respeito a escolha do curso universitário e seu 

futuro profissional. Vimos também que a trajetória acadêmica pode acentuar 

tendências pessoais, desencadear frustrações e, apesar delas, transformar-se em fonte 

de criação e realização pessoal. Entendemos que é de grande importância a promoção 

nos colégios de ensino médio, de encontros onde seja possível realizar trocas de 

experiências entre estudantes e professores. Tal prática permite a criação de vínculos 

importantes na constituição dos sujeitos que habitam o universo acadêmico. 
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